
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w "Poddębickim Centrum Zdrowia"

Sp. z o.o. w Poddębicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101075971

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 16

1.4.2.) Miejscowość: Poddębice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 438288250

1.4.8.) Numer faksu: 438288255

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nzozpcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzozpcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00234424/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-01 11:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00223694/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w
„Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod
kodem CPV: 90524000-6, 90524400-0, 90524200-8, 90512000-9. 3. Wykonawca będzie świadczył usługę z
uwzględnieniem art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022, poz. 699), zgodnie z tzw. „zasadą
bliskości”. Wg. niej odpady nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione, tj. wyłącznie na ternie woj. łódzkiego lub innego jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do
miejsca ich unieszkodliwienia jest mniejsza niż odległość do miejsca unieszkodliwiania położnego na obszarze woj.
łódzkiego (dotyczy to również sytuacji, gdy istniejące instalacje nie posiadają wystarczających moc przerobowych do
unieszkodliwienia wszystkich wytworzonych zakaźnych odpadów medycznych na ternie województwa, bądź instalacje te nie
zapewniają ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych, np. z powodu remontów, awarii, itp.). 4. Wykonawca
zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, � Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
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Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, Rozporządzenie Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych z dnia 21 października 2016 r.,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i
weterynaryjnych z dnia 21 października 2016 r. 5. Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia, w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie
realizacji zamówienia: odbiór i transport odpadów.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych w
„Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod
kodem CPV: 90524000-6, 90524400-0, 90524200-8, 90512000-9. 3. Wykonawca będzie świadczył usługę z
uwzględnieniem art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701 z późn. zm.), który definiuje
„zasadę bliskości”. Zgodnie z „zasadą bliskości” zakazuje się poddawania unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów
medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem województwa, na terenie, którego zostały wytworzone.
4. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze
województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do
unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub, gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy
przerobowych. 5. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017
r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska, Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i
weterynaryjnych z dnia 21 października 2016 r., Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 6.
8. Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie
umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę/Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: odbiór i
transport odpadów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez Wykonawcę aktualnego
zezwolenia/decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; Zezwolenie/decyzja
została wydana przez właściwy terytorialnie organ i uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w
zakresie transportu, zbierania u unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ; lub alternatywnie – w
zakresie transportu: dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami – BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że:
1.2.4.1 dysponuje dostępna czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana
będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. odpadach posiadającą wolne moce;
1.2.4.2 wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 usługę
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł wraz z
podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane należycie oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
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udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego 
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
1.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia/decyzji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do ustawy; Zezwolenie/decyzja została wydana przez
właściwy terytorialnie organ i uprawnia Wykonawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu,
zbierania u unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych w niniejszej SWZ; lub alternatywnie – w zakresie transportu:
dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami –
BDO (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – jeżeli dotyczy, w przypadku jeżeli podmiot składający ofertę
nie ma obowiązku posiadania w/w zezwolenia/decyzji Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że wykonał
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 1 usługę odbioru,
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł wraz z podaniem
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługi zostały wykonane należycie oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków
dowodowych:
3.3 aktualne zezwolenie/decyzja wydana przez właściwy organ terytorialnie organ i uprawniająca Wykonawcę do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych
w niniejszej SWZ; alternatywnie w zakresie transportu dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO;
3.4 aktualne zezwolenie/decyzja (właściwego organu) na prowadzenie instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów
o kodach określonych w niniejszej SWZ;
3.5 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru,
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem
dowodów określających, czy ta usługi została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SWZ, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Po zmianie: 
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków
dowodowych:
3.3 aktualne zezwolenie/decyzja wydana przez właściwy organ terytorialnie organ i uprawniająca Wykonawcę do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów o kodach określonych
w niniejszej SWZ; alternatywnie w zakresie transportu dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO jeżeli dotyczy, w przypadku jeżeli podmiot składający
ofertę nie ma obowiązku posiadania w/w zezwolenia/decyzji Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia;
3.4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru,
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem
dowodów określających, czy ta usługi została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do
SWZ, dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-07-04 10:00

Po zmianie: 
2022-07-07 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-07-04 10:30

Po zmianie: 
2022-07-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-08-02

Po zmianie: 
2022-08-05
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