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OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590058-N-2020

Data: 28/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 97077323100000, ul. ul. Zyty  26, 65-046 

Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 296 200, e-mail choros@szpital.zgora.pl, faks

683 255 808.

Adres strony internetowej (url): http://bip.szpital.zgo.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1)

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Działalność prowadzona

na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub

uprawnień. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia

wykaże, ze posiada aktualne zezwolenia /decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
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o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy:

Zezwolenie / decyzja musi być wydane/-a przez właściwy terytorialnie organ i uprawniać

Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i

unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SIWZ lub alternatywnie - w

zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797)

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania

specjalnych kompetencji lub uprawnień. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, ze posiada aktualne zezwolenia /decyzje na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z

wymogami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797)

oraz przepisami wykonawczymi do ustawy: Zezwolenie / decyzja musi być wydane/-a przez

właściwy terytorialnie organ i uprawniać Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej

w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej

SIWZ lub alternatywnie - w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (zgodnie z ustawą

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 797)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1)

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania

braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2 rozdziału XIII SIWZ)

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3 rozdziału XIII SIWZ) zostanie

wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia

oświadczeń i dokumentów): Aktualne zezwolenie / decyzja wydane/-a przez właściwy

terytorialnie organ i uprawniająca Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w
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zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w SIWZ;

alternatywnie w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO.

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania

braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 2 rozdziału XIII

SIWZ) oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3 rozdziału XIII SIWZ)

zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień

złożenia oświadczeń i dokumentów): Aktualne zezwolenie / decyzja wydane/-a przez właściwy

terytorialnie organ i uprawniająca Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w

zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w SIWZ;

alternatywnie w zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy

danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Istotne dla

Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr

5). (...)

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień
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zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia

zmian: Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do SIWZ wzór

umowy (załącznik nr 5 po zmianach)(...)
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