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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 000288900

Adres pocztowy: al. Powstańców Wielkopolskich 72

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-111 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  SPSK nr 2 PUM w Szczecinie Tel.: +48 914661088

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Rogiewicz

E-mail:  zamowienia_spsk2@o2.pl Faks:  +48 914661113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.spsk2.pum.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180108, 180109

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z terenu siedziby
Zamawiającego w Szczecinie, Al. Powstańców Wlkp. 72, przez okres 20 miesięcy przy użyciu pojemników
należących do Wykonawcy, obejmujących:
a) kod 18 01 02: części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03) w ilości ok. 1.666 kg;
b) kod 18 01 03: inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki,
podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 08 i 18 01 82 w ilości ok. 424.833 kg;
c) kod 18 01 08: leki cytotoksyczne i cytostatyczne w ilości ok. 3.333 kg;
d) kod 18 01 09: leki inne niż wymienione w 18 01 08 w ilości ok. 166 kg.
2. Ilości odpadów podane w punkcie 1 obejmują 20 miesięczny okres realizacji zamówienia. Mają one charakter
orientacyjny i Zamawiający ma prawo przekazać mniejsze ilości odpadów, z tym, że nie mniej niż 70%
szacowanej ilości.
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące usługi:
a) ważenie i załadunek odpadów u Zamawiającego,
b) transport odpadów do zakładu ich utylizacji,
c) unieszkodliwianie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi unieszkodliwiania odpadów
medycznych.
4. Odpady będą odbierane codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 13.00 z
wydzielonego pomieszczenia na terenie szpitala.
5. Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy pojemniki o pojemności 1 100 litrów do gromadzenia i odbioru
odpadów z terenu SPSK nr 2 PUM, zgodnie z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Mycie i dezynfekcję
pojemników do gromadzenia odpadów wykonuje Wykonawca.
6. Załadunek i ważenie odbieranych do unieszkodliwienia odpadów wykonuje Wykonawca w obecności
przedstawiciela Szpitala. Wykonawca na czas trwania umowy przekaże Zamawiającemu wagę z ważnym
świadectwem legalizacji do ważenia odpadów.
7. Załadunku i wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przy użyciu specjalistycznego
sprzętu. Wywóz odpadów będzie każdorazowo potwierdzany przez pracowników Działu Administracyjno-
Gospodarczego Zamawiającego na „Kartach odbioru odpadu”.
8. W przypadku nieterminowego odbioru odpadów do unieszkodliwiania przez Wykonawcę, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji zamówienia innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
9. Wykonawca powinien realizować zamówienie z zachowaniem wszystkich wymogów wynikających z
obowiązujących przepisów, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185, poz.1243 z p. zm.)
b) przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, z
późn. zm.),
c) przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 199 z
2002 r., poz. 1671 z późn. zm.)
d) przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w ww. ustawach.
10. Cena jednostkowa za odbiór, transport i unieszkodliwienie jednego kilograma odpadów obowiązuje również,
gdy ilości odpadów przekazanych do transportu i unieszkodliwienia będą mniejsze niż 429.998 kg.
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11. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 20 miesięcy, z tym, że nie dłużej niż do momentu
wywozu i unieszkodliwienia 429.998 kg odpadów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90524000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/220/03/13

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-008822   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 015-021371  z dnia:  22/01/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
17/01/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

VII. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków (art.
36 ust 1 pkt 5 PZP)
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
– w tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że posiada zezwolenie na odbiór,
transport i utylizację odpadów
medycznych – ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na
podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ.

Powinno być:

VII. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków (art.
36 ust 1 pkt 5 PZP)
1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
– w tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że posiada zezwolenie na zbieranie,
transport i utylizację odpadów
medycznych – ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonana na
podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
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VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/02/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-022469


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



