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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   
na Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie 

i unieszkodliwianiu odpadów medycznych wytworzonych na terenie SP ZOZ 
w Proszowicach wraz z dzierżawą kontenerów

Numer sprawy: 41/ZP/2012

   
W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść zapytań 

i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
         
                       
Pytanie 1 
„Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwa-
nej dalej ustawą, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści Specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia (dalej:SIWZ) w zakresie Rozdział I SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” - poprzez rezygna-
cję z objęcia przedmiotem zamówienia odpadów medycznych o kodzie 18 01 80* (zużyte kąpiele 
lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych). 

Odpowiedź:
Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi  zmianami) Zamawiający dokonuje zmiany  Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (dalej:SIWZ) poprzez usunięcie z przedmiotu zamówienia odpadów 
medycznych o kodzie 18 01 80. 
Zgodnie z art.  38 ust.  4A ustawy Pzp zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  
o  zamówieniu  numer  465940-2012  z  dnia  22.11.2012r.,  Zamawiający  zamieszcza  ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Na podstawie art.  12a ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przedłuża termin składania  
ofert na dzień 03.12.2012r., godz: 09:30, a otwarcia: 03.12.2012r., godz.: 10:00. 
                        

Powyższe  wyjaśnienie  zostanie  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu  
27.11.2012r.
Ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  zostanie  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 27.11.2012r.


