Ogłoszenie nr 2021/BZP 00266233/01 z dnia 2021-11-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych w placówkach
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690692118
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54
1.4.2.) Miejscowość: Ropczyce
1.4.3.) Kod pocztowy: 39-100
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.4.7.) Numer telefonu: 172218616
1.4.8.) Numer faksu: 172218929
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zozropczyce@pro.onet.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zozropczyce.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266233/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-12 09:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00263397/01
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:

4.1.5. Wartość zamówienia
Przed zmianą:
2021-11-12 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00266233/01 z dnia 2021-11-12

240000
Po zmianie:
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Kod waluty
Przed zmianą:
PLN
Po zmianie:
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:
aktualne zezwolenie (Decyzje) wydane przez właściwy organ administracji publicznej na
transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie (Decyzje)
wydane przez właściwy organ administracji publicznej na przetwarzanie odpadów będących
przedmiotem zamówienia, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych przez
termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych lub aktualne zezwolenie
(Decyzje) wydane przez właściwy organ administracji publicznej na przetwarzanie odpadów
będących przedmiotem zamówienia, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych
przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych oraz wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779
ze zm.).
Zamawiający uzna, że warunek do wykonania zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca
przedłoży aktualne zezwolenie
Po zmianie:
Wykonawca winien posiadać zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów
medycznych wydane w drodze decyzji przez właściwy organ. Zamawiający dopuszcza aby w
zakresie unieszkodliwiania odpadów Wykonawca miał zawartą umowę na unieszkodliwianie z
podmiotem prowadzącym instalację unieszkodliwiania odpadów medycznych posiadającym
zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.
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:
aktualne zezwolenie (Decyzje) wydane przez właściwy organ administracji publicznej na
transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie (Decyzje)
wydane przez właściwy organ administracji publicznej na przetwarzanie odpadów będących
przedmiotem zamówienia, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych przez
termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych lub aktualne zezwolenie
(Decyzje) wydane przez właściwy organ administracji publicznej na przetwarzanie odpadów
będących przedmiotem zamówienia, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych
przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych oraz wpis do rejestru o
którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779
ze zm.).
Po zmianie:
2021-11-12 Biuletyn Zamówień Publicznych
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Wykonawca winien posiadać zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów
medycznych wydane w drodze decyzji przez właściwy organ. Zamawiający dopuszcza aby w
zakresie unieszkodliwiania odpadów Wykonawca miał zawartą umowę na unieszkodliwianie z
podmiotem prowadzącym instalację unieszkodliwiania odpadów medycznych posiadającym
zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ.
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:
2021-11-17 09:00
Po zmianie:
2021-11-19 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-11-17 09:30
Po zmianie:
2021-11-19 09:30
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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

