
Ogłoszenie nr 540184441-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.

Piekary Śląskie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 89336-N-2019 

Data: 2019-08-27 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy

numer identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62, 41-940  Piekary Śląskie, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 

Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: 3.2 Wykonawca na własny koszt zobowiązuje

się do: a) wyposażania Zamawiającego w pojemniki do gromadzenia odpadów oznakowanych

kodami odpadów dalej zwanych „pojemnikami”, w następujących ilościach (w razie

konieczności większej) : - 1 pojemnik oznakowany kodem odpadu: 180101, o pojemności 140 l;

- 2 pojemniki oznakowane kodem odpadu: 180103*, o pojemności 140 l; - 2 pojemniki

oznakowane kodem odpadu: 180104, o pojemności 240 l; - w razie konieczności zwiększenia

ilości pojemników; b) przy każdorazowym odbiorze odpadów do wymiany pojemników na

puste, czyste i zdezynfekowane oraz wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych; c)

transportu odpadów w pojemnikach; d) przy każdorazowym odbiorze odpadów do potwierdzania

odbioru odpadów na karcie przekazania odpadu wg aktualnie obowiązujących przepisów, w



obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego; e) odbierania odpadów w pojemnikach 2

razy w miesiącu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-14, na zasadzie

wymiany pojemników tzn. zabranie pełnych i wstawienie pustych, czystych, zdezynfekowanych

pojemników na odpady medyczne; f) każdorazowego potwierdzania unieszkodliwiania odpadów

przez termiczne przekształcenie na podstawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie w

3 egzemplarzach z tego 1 dla WIOŚ, 1 dla Zamawiającego , 1 dla Wykonawcy; g) posiadania

przez cały okres trwania umowy ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; h)

ważenia odpadów w siedzibie Zamawiającego na własnej, zalegalizowanej wadze w obecności

upoważnionego pracownika Zamawiającego; i) unieszkodliwiania odpadów z zachowaniem

zasady bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach; j) w przypadku awarii

urządzeń lub środków transportu będących w jego dyspozycji, Wykonawca w dniu stwierdzenia

awarii, zobowiązany jest złożyć na piśmie, do akceptacji Zamawiającego, gotowość podmiotu

trzeciego, świadczenia tych części usługi, których Wykonawca nie jest wstanie świadczyć, w

związku z zaistniałą awarią, oraz zapewnienia: - iż, podmiot trzeci, spełni wszystkie warunki

zawarte w SIWZ, będącej załącznikiem niniejszej umowy; k) wyposażyć, wszystkie osoby

skierowane do Zamawiającego w celu świadczenia usługi, w strój roboczy z widocznym logo

Wykonawcy lub identyfikatory; l) W przypadku, gdy podmiot trzeci nie spełnia wymogów

określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i załącznikach. Zamawiający ma prawo

zlecić transport i utylizację odpadów medycznych na koszt Wykonawcy u innego Wykonawcy.

3.3 Wykonywana usługa musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i

epidemiologicznymi w tym zakresie a w szczególności: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r , poz. 701 z poźn. zm.); b) ustawą

prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z

późn. zm.). c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.); d) ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie

drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm). e) rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z

odpadami medycznymi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1975) f) rozporządzeniem Ministra Środowiska z

dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 ); g)

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i

sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.

1819); h) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów



medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1116); i) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie

dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107.); 3.4. Określenie przedmiotu zamówienia

za pomocą nazw i kodów CPV: 90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych,

toksycznych, medycznych i niebezpiecznych. 3.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące

zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. 3.5.1. Zamawiający

wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem

przeglądów były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego,

czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw.

pracownicy fizyczni). 3.5.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności

wskazanych w ust. 3.5.1. 3.5.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest

do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej także: dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.5.1 czynności. Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w

ust. 3.5.4, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 4) zwrócenia się

do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

3.5.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3.5.1

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.5.4.1 oświadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 3.5.4.2

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę



kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr

PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.5.4.3

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.5.4.4 poświadczoną za zgodność z

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie

danych osobowych. 3.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania Usług objętych przedmiotem umowy. 3.7. Nie

dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3.8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.9. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu

zamówienia zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji o

której mowa powyżej będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia

przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 3.10. Miejscem odbioru odpadów będzie zamykane

wolnostojące pomieszczenie zlokalizowane na terenie Zamawiającego w Kochcicach. 

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: 3.2 Wykonawca na własny koszt

zobowiązuje się do: a) wyposażania Zamawiającego w pojemniki do gromadzenia odpadów

oznakowanych kodami odpadów dalej zwanych „pojemnikami”, w następujących ilościach (w

razie konieczności większej) : - 1 pojemnik oznakowany kodem odpadu: 180101, o pojemności

120 l; - 2 pojemniki oznakowane kodem odpadu: 180103*, o pojemności 120 l; - 2 pojemniki

oznakowane kodem odpadu: 180104, o pojemności 240 l; - w razie konieczności zwiększenia

ilości pojemników; b) przy każdorazowym odbiorze odpadów do wymiany pojemników na

puste, czyste i zdezynfekowane oraz wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych; c)

transportu odpadów w pojemnikach; d) przy każdorazowym odbiorze odpadów do potwierdzania

odbioru odpadów na karcie przekazania odpadu wg aktualnie obowiązujących przepisów, w

obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego; e) odbierania odpadów w pojemnikach 2



razy w miesiącu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-14, na zasadzie

wymiany pojemników tzn. zabranie pełnych i wstawienie pustych, czystych, zdezynfekowanych

pojemników na odpady medyczne; f) każdorazowego potwierdzania unieszkodliwiania odpadów

przez termiczne przekształcenie na podstawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie w

3 egzemplarzach z tego 1 dla WIOŚ, 1 dla Zamawiającego , 1 dla Wykonawcy; g) posiadania

przez cały okres trwania umowy ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; h)

ważenia odpadów w siedzibie Zamawiającego na własnej, zalegalizowanej wadze w obecności

upoważnionego pracownika Zamawiającego; i) unieszkodliwiania odpadów z zachowaniem

zasady bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach; j) w przypadku awarii

urządzeń lub środków transportu będących w jego dyspozycji, Wykonawca w dniu stwierdzenia

awarii, zobowiązany jest złożyć na piśmie, do akceptacji Zamawiającego, gotowość podmiotu

trzeciego, świadczenia tych części usługi, których Wykonawca nie jest wstanie świadczyć, w

związku z zaistniałą awarią, oraz zapewnienia: - iż, podmiot trzeci, spełni wszystkie warunki

zawarte w SIWZ, będącej załącznikiem niniejszej umowy; k) wyposażyć, wszystkie osoby

skierowane do Zamawiającego w celu świadczenia usługi, w strój roboczy z widocznym logo

Wykonawcy lub identyfikatory; l) W przypadku, gdy podmiot trzeci nie spełnia wymogów

określonych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i załącznikach. Zamawiający ma prawo

zlecić transport i utylizację odpadów medycznych na koszt Wykonawcy u innego Wykonawcy.

3.3 Wykonywana usługa musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i

epidemiologicznymi w tym zakresie a w szczególności: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r , poz. 701 z poźn. zm.); b) ustawą

prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z

późn. zm.). c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 382 z późn. zm.); d) ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie

drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm). e) rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z

odpadami medycznymi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1975) f) rozporządzeniem Ministra Środowiska z

dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 ); g)

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i

sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.

1819); h) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów

medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015 r.



poz. 1116); i) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie

dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107.); 3.4. Określenie przedmiotu zamówienia

za pomocą nazw i kodów CPV: 90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych,

toksycznych, medycznych i niebezpiecznych. 3.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące

zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. 3.5.1. Zamawiający

wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem

przeglądów były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego,

czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw.

pracownicy fizyczni). 3.5.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu

oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, w zakresie czynności

wskazanych w ust. 3.5.1. 3.5.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest

do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej także: dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.5.1 czynności. Zamawiający

uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w

ust. 3.5.4, w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 4) zwrócenia się

do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli.

3.5.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3.5.1

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 3.5.4.1 oświadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 3.5.4.2

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,



których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr

PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.5.4.3

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.5.4.4 poświadczoną za zgodność z

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie

danych osobowych. 3.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania Usług objętych przedmiotem umowy. 3.7. Nie

dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3.8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3.9. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu

zamówienia zobowiązany jest umieścić taką informację w składanej ofercie wraz z podaniem

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji o

której mowa powyżej będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia

przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 3.10. Miejscem odbioru odpadów będzie zamykane

wolnostojące pomieszczenie zlokalizowane na terenie Zamawiającego w Kochcicach. 

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: 2019-09-04, godzina: 09:00, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-09, godzina: 09:00, 


