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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31022628200, ul. ul. Młyńska  2, 63700   Krotoszyn, 

woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 5880390 w. 253, e-mail spzoz@krotoszyn.pl, faks 625 880 402.  

Adres strony internetowej (url): www.spzoz.krotoszyn.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: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: • posiada zezwolenie na zbieranie 

i transport odpadów z grupy 18, 06 w tym odpadów niebezpiecznych z grupy 18 (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na transport odpadów medycznych w tym odpadów niebezpiecznych (z 

grupy 18) • posiada zezwolenie na unieszkodliwianie bądź odzysk odpadów z grupy 18, 06 lub umowę z wykonawcą, któremu usługa 

unieszkodliwiania odpadów została zlecona lub oświadczenie tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z 

Zamawiającym wskazanej przez Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią 

zezwolenia (decyzji) na unieszkodliwianie odpadów lub umową z wykonawcą, któremu usługa unieszkodliwiania odpadów została 

zlecona lub oświadczeniem tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z Zamawiającym wskazanej przez 

Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) - • 

posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne (potwierdzone 

oryginałem lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego lub zaświadczeniem na przewozy na potrzeby własne • posiada zezwolenie na użytkowanie (eksploatację) instalacji/spalarni, 

w której będą unieszkodliwiane odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na użytkowanie (eksploatację) instalacji/spalarni  

W ogłoszeniu powinno być: III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: • posiada zezwolenie na 

zbieranie i transport odpadów z grupy 18, 06 w tym odpadów niebezpiecznych z grupy 18 (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną 

przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na transport odpadów medycznych w tym odpadów 

niebezpiecznych (z grupy 18) • posiada zezwolenie na unieszkodliwianie bądź odzysk odpadów z grupy 18, 06 lub umowę z wykonawcą, 



któremu usługa unieszkodliwiania odpadów została zlecona lub oświadczenie tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie 

realizacji umowy z Zamawiającym wskazanej przez Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z 

oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na unieszkodliwianie odpadów lub umową z wykonawcą, któremu usługa unieszkodliwiania 

odpadów została zlecona lub oświadczeniem tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z Zamawiającym 

wskazanej przez Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1987 ze zm.) - • posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie na przewozy na potrzeby 

własne (potwierdzone oryginałem lub poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego lub zaświadczeniem na przewozy na potrzeby własne • posiada zezwolenie na użytkowanie 

(eksploatację) instalacji/spalarni, w której będą unieszkodliwiane odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia (potwierdzone 

oryginałem lub poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopią zezwolenia (decyzji) na użytkowanie (eksploatację) 

instalacji/spalarni  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1  

W ogłoszeniu jest: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: b. Zezwolenie (decyzja) na 

zbieranie i transport odpadów z grupy 18, 06, w tym odpadów niebezpiecznych ( z grupy 18 ). c. Zezwolenie (decyzja) na 

unieszkodliwianie lub odzysk odpadów z grupy 18, 06 lub umowa z wykonawcą, któremu usługa unieszkodliwiania odpadów została 

zlecona lub oświadczenie tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z Zamawiającym wskazanej przez 

Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). W 

przypadku, gdy aktualna, załączona do oferty umowa ze spalarnią nie obejmowałaby całego okresu realizacji usługi u Zamawiającego, 

na wezwanie Zamawiającego należy również dołączyć umowę przedwstępną ze spalarnią lub oświadczenie Wykonawcy, że po upływie 

obowiązywania umowy ze spalarnią, przedłoży Zamawiającemu nową umowę (bądź aneks do dotychczasowej), z której będzie wynikało, 

że okres na jaki ją zawarto obejmuje czas wykonania usługi u Zamawiającego. (Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym 

Wykonawcą zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia zezwolenia (decyzji) na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów dla wskazanej w 

ofercie spalarni, która będzie unieszkodliwiała odpady Zamawiającego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, jeśli takie 

zezwolenie (decyzja) nie zostało dołączone wcześniej ). d. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zaświadczenie 

na przewozy na potrzeby własne. e. Zezwolenie (decyzja) na użytkowanie (eksploatację) instalacji/spalarni, w której będą 

unieszkodliwiane odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia (dotyczy spalarni wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym – załącznik nr 1, pkt 9). f. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ, 

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa 

była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które są wykonywane powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 



stanie uzyskać tych dokumentów mogą być oświadczenia Wykonawcy. g. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z 

wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności wykaz środków transportu (min. 2 samochody z windą załadowczą) 

przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z dowodami rejestracyjnymi i z potwierdzeniem przez wyznaczonego doradcę ds. 

bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych, że pojazdy wymienione spełniają wymogi określone przepisami ADR. h. Wykaz 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem 

wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ. W szczególności wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (min. 2 kierowców i 

min. 1 doradca ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych). i. Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ. (Wykonawca, który 

uzyska zamówienie będzie zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zaświadczeń ADR dla kierowców pojazdów przewożących odpady niebezpieczne oraz uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa 

transportu towarów niebezpiecznych ). j. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert.  

W ogłoszeniu powinno być: III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: b. Zezwolenie (decyzja) 

na zbieranie i transport odpadów z grupy 18, 06, w tym odpadów niebezpiecznych ( z grupy 18 ). c. Zezwolenie (decyzja) na 

unieszkodliwianie lub odzysk odpadów z grupy 18, 06 lub umowa z wykonawcą, któremu usługa unieszkodliwiania odpadów została 

zlecona lub oświadczenie tego wykonawcy o gotowości przyjęcia w całym okresie realizacji umowy z Zamawiającym wskazanej przez 

Zamawiającego ilości odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). W 

przypadku, gdy aktualna, załączona do oferty umowa ze spalarnią nie obejmowałaby całego okresu realizacji usługi u Zamawiającego, 

na wezwanie Zamawiającego należy również dołączyć umowę przedwstępną ze spalarnią lub oświadczenie Wykonawcy, że po upływie 

obowiązywania umowy ze spalarnią, przedłoży Zamawiającemu nową umowę (bądź aneks do dotychczasowej), z której będzie wynikało, 

że okres na jaki ją zawarto obejmuje czas wykonania usługi u Zamawiającego. (Zamawiający przed podpisaniem umowy z wybranym 

Wykonawcą zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia zezwolenia (decyzji) na unieszkodliwianie lub odzysk odpadów dla wskazanej w 

ofercie spalarni, która będzie unieszkodliwiała odpady Zamawiającego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia, jeśli takie 

zezwolenie (decyzja) nie zostało dołączone wcześniej ). d. Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub 

zaświadczenie na przewozy na potrzeby własne. e. Zezwolenie (decyzja) na użytkowanie (eksploatację) instalacji/spalarni, w której będą 

unieszkodliwiane odpady będące przedmiotem niniejszego zamówienia (dotyczy spalarni wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu 

ofertowym – załącznik nr 1, pkt 9). f. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ, 

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa 

była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które są wykonywane powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 



stanie uzyskać tych dokumentów mogą być oświadczenia Wykonawcy. g. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami z 

wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności wykaz środków transportu (min. 2 samochody z windą załadowczą) 

przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz z dowodami rejestracyjnymi i z potwierdzeniem przez wyznaczonego doradcę ds. 

bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych, że pojazdy wymienione spełniają wymogi określone przepisami ADR. h. Wykaz 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem 

wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ. W szczególności wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (min. 2 kierowców i 

min. 1 doradca ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych). i. Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 8 do SIWZ. (Wykonawca, który 

uzyska zamówienie będzie zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zaświadczeń ADR dla kierowców pojazdów przewożących odpady niebezpieczne oraz uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa 

transportu towarów niebezpiecznych ). j. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-10, 

godzina: 09:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-

11, godzina: 09:00,  
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