
Numer ogłoszenia: 475142 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 465940 - 2012 data 22.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, fax. 
012 3865258.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: Usługa winna być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.  

Nr  62  poz.  628  z  późniejszymi  zmianami)  tekst  jednolity  z  dnia  01.02.2007r.  (Dz.  U.  Nr  39  poz.  251)  oraz  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia 27.09.2001r.  w sprawie katalogu  odpadów (Dz.  U.  Nr 112 poz. 1206 z  
późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu  
postępowania z  odpadami  medycznymi  (Dz.  U.  Nr 139 poz.  940)  oraz Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia 23  
grudnia  2002r.  w  sprawie  dopuszczalnych  sposobów  i  warunków  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  i 
weterynaryjnych  (Dz.  U.  2002  Nr  8  poz.  104).  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  unieszkodliwiania  odpadów 
medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18  
01 09, 18 01 80, 18 01 82. Odbiór odpadów medycznych musi odbywać się nie rzadziej niż co 72 godziny w godzinach od 
7.00-15.00 oraz na każde wezwanie telefoniczne, przez zabranie pełnych i podstawieniu pustych, czystych kontenerów.  
Odpady o kodzie 18 01 02 należy odbierać z zamrażarki znajdującej się w pomieszczeniu przy Kotłowni. Wykonawca 
zobowiązany  będzie  do  podstawienia  w  wyznaczonym  miejscu  sprawnych  mechanicznie  kontenerów  w  ilości 
odpowiedniej do masy gromadzonych odpadów medycznych. Kontenery muszą posiadać następujące cechy użytkowe: 
-pojemność  winna  wynosić  minimum  1m³,  -muszą  gwarantować  bezpieczne  zamknięcie  pojemnika  w  sposób  
uniemożliwiający otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione, -kontener powinien być oznaczony napisem odpady 
medyczne oraz określona masa własna kontenera (tara), -mają być wyposażone w kółka jezdne i system blokady kierunku 
celem  zapewnienia  możliwości  sprzątania  miejsc  gdzie  rozstawione  są  kontenery.  Zamawiający  nie  odpowiada  za  
uszkodzenia  kontenera  powstałe  w czasie  transportu  oraz  stwierdzone  po  upływie  1  dnia  od  odbioru  kontenera  od  
Zamawiającego. Świadczenie usług będące przedmiotem zamówienia winno być zgodne z przepisami ustawy o odpadach  
z dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251). Na podstawie art. 9 w/w ustawy niebezpieczne odpady medyczne  
muszą  być  unieszkodliwiane  najbliżej  miejsca  ich  powstania  lub  na  obszarze  tego  województwa,  na  którym zostały  
wytworzone. Szacunkowa ilość odpadów medycznych o okresie trwania umowy, tj. 24 miesiące wynosi 75 000 kg. Po 
odebraniu odpadów medycznych Wykonawca musi  dostarczyć Szpitalowi wydruk z wagi  elektronicznej  zawierającej 
wagę  wywożonych  odpadów medycznych,  datę  i  godzinę.  Ponadto  Wykonawca  musi  każdorazowo  po  opróżnieniu 
kontenerów przekazać wypełnioną Kartę Przekazania Odpadu Zamawiającemu, która zawiera sumę odebranych odpadów 
medycznych w danym dniu. Karty z całego okresu rozliczeniowego stanowią podstawę do wystawienia faktury.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Usługa winna być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity z dnia 01.02.2007r.  (Dz. U. Nr 39 poz. 251) oraz  
Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia 27.09.2001r.  w sprawie katalogu  odpadów (Dz.  U.  Nr 112 poz. 1206 z  
późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu  
postępowania z  odpadami  medycznymi  (Dz.  U.  Nr 139 poz.  940)  oraz Rozporządzenia Ministra  Zdrowia  z  dnia 23  
grudnia  2002r.  w  sprawie  dopuszczalnych  sposobów  i  warunków  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  i 
weterynaryjnych  (Dz.  U.  2002  Nr  8  poz.  104).  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  unieszkodliwiania  odpadów 
medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18  
01 09, 18 01 82. Odbiór odpadów medycznych musi odbywać się nie rzadziej niż co 72 godziny w godzinach od 7.00-
15.00  oraz  na  każde  wezwanie  telefoniczne,  przez  zabranie  pełnych  i  podstawieniu  pustych,  czystych  kontenerów.  
Odpady o kodzie 18 01 02 należy odbierać z zamrażarki znajdującej się w pomieszczeniu przy Kotłowni. Wykonawca 
zobowiązany  będzie  do  podstawienia  w  wyznaczonym  miejscu  sprawnych  mechanicznie  kontenerów  w  ilości 
odpowiedniej do masy gromadzonych odpadów medycznych. Kontenery muszą posiadać następujące cechy użytkowe: 
-pojemność  winna  wynosić  minimum  1m³,  -muszą  gwarantować  bezpieczne  zamknięcie  pojemnika  w  sposób  
uniemożliwiający otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione, -kontener powinien być oznaczony napisem odpady 
medyczne oraz określona masa własna kontenera (tara), -mają być wyposażone w kółka jezdne i system blokady kierunku 
celem  zapewnienia  możliwości  sprzątania  miejsc  gdzie  rozstawione  są  kontenery.  Zamawiający  nie  odpowiada  za  
uszkodzenia  kontenera  powstałe  w czasie  transportu  oraz  stwierdzone  po  upływie  1  dnia  od  odbioru  kontenera  od  
Zamawiającego. Świadczenie usług będące przedmiotem zamówienia winno być zgodne z przepisami ustawy o odpadach  
z dnia 27.04.2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251). Na podstawie art. 9 w/w ustawy niebezpieczne odpady medyczne  
muszą  być  unieszkodliwiane  najbliżej  miejsca  ich  powstania  lub  na  obszarze  tego  województwa,  na  którym zostały  
wytworzone. Szacunkowa ilość odpadów medycznych o okresie trwania umowy, tj. 24 miesiące wynosi 75 000 kg. Po 
odebraniu odpadów medycznych Wykonawca musi  dostarczyć Szpitalowi wydruk z wagi  elektronicznej  zawierającej 
wagę  wywożonych  odpadów medycznych,  datę  i  godzinę.  Ponadto  Wykonawca  musi  każdorazowo  po  opróżnieniu 
kontenerów przekazać wypełnioną Kartę Przekazania Odpadu Zamawiającemu, która zawiera sumę odebranych odpadów 
medycznych w danym dniu. Karty z całego okresu rozliczeniowego stanowią podstawę do wystawienia faktury.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 

09:30,  miejsce:  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  ul.  Kopernika  13  32-100  Proszowice  Budynek 
Główny, Sekretariat Dyrekcji, Ip.. 

• W  ogłoszeniu  powinno  być: Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert: 
03.12.2012  godzina  09:30,  miejsce:  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  ul.  Kopernika  13  32-100 
Proszowice Budynek Główny, Sekretariat Dyrekcji, Ip.. 


