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Ogłoszenie nr 540032493-N-2020 z dnia 21-02-2020 r.

Miastko:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513046-N-2020 

Data: 17/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Miastku Sp. z.o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22200769700000, ul. ul.

Wybickiego  30, 77-200  Miastko, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 570 902, e-mail

zamowienia@szpitalmiastko.pl, faks 598 570 901. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalmiastko.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie i

unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18, wszystkie

podgrupy i rodzaje odpadów w ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz

asortymentowo - ilościowy. 2. Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się dostarczyć pojemniki

do składowania odpadów ( 20 szt. po 200 l. PCV) oraz worki foliowe jednorazowego użytku o

pojemności 120 l w ilości ok. 1300 szt./mies. do 10 – go każdego miesiąca. 3. Transport

odpadów odbywać się będzie środkiem transportu Wykonawcy przeznaczonym do transportu

odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport odpadów odbywać

się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i

zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne
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odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie

z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 4. Ilościowa rejestracja oraz rozliczenia

prowadzone będą wg wskazań wagi Wykonawcy. 3. Wykonawca wypełni każdorazowo kartę

przekazania odpadów w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Podstawą do

wystawienia faktury jest karta przekazania odpadów oraz dokument potwierdzający

unieszkodliwienie odebranych odpadów przez Wykonawcę. 5. Odbiór odpadów musi odbywać

się w poniedziałki, środy i piątki nie rzadziej niż raz na 72 godziny 6. Zgodnie z art. 20 ust. 3

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21). zasada bliskości –

zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów

weterynaryjnych – poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone 7. Zamawiający

nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego

wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający na podstawie art.

29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie prac związanych z utylizacją

medycznych odpadów niebezpiecznych był wykonywany przez osobę/osoby zatrudnioną przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.). 1) Jeżeli czynności wskazane

w pkt. nr 3.3 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał

samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.

2) Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu

warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp. 3) W celu udokumentowania

wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,

na jego żądanie, oświadczenia o wypełnianiu powyższego obowiązku. 4) Zamawiający, w trakcie

realizacji zamówienia, ma prawo do weryfikacji wiarygodności składanych przez Wykonawcę

oświadczeń, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia zawartych umów o pracę

zanonimizowanych. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze,

transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie

18, wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów w ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 2 do IDW

- Formularz asortymentowo - ilościowy. 2. Transport odpadów odbywać się będzie środkiem

transportu Wykonawcy przeznaczonym do transportu odpadów niebezpiecznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w
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zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w

sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz

zagrożenia, które mogą powodować odpady, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w

odrębnych przepisach. 3. Ilościowa rejestracja oraz rozliczenia prowadzone będą wg wskazań

wagi Wykonawcy. 3. Wykonawca wypełni każdorazowo kartę przekazania odpadów. Karty

przekazania odpadów będą wystawiane i potwierdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą do wystawienia faktury są potwierdzone karty przekazania odpadów na platformie

BDO. 4. Odbiór odpadów musi odbywać się w poniedziałki, środy i piątki nie rzadziej niż raz na

72 godziny 5. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z

2013 poz. 21). zasada bliskości – zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów

medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych – poza obszarem województwa, na którym

zostały wytworzone 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający

nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia. 8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przedmiot

zamówienia w zakresie prac związanych z utylizacją medycznych odpadów niebezpiecznych był

wykonywany przez osobę/osoby zatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 r.

poz. 1502 ze zm.). 1) Jeżeli czynności wskazane w pkt. nr 3.3 spełniające przesłanki art. 22 § 1

Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel)

Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących

czynności związane z realizacją zamówienia. 2) Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o

pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w

art. 22 § 1 Kp. 3) W celu udokumentowania wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie, oświadczenia o wypełnianiu

powyższego obowiązku. 4) Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, ma prawo do

weryfikacji wiarygodności składanych przez Wykonawcę oświadczeń, w szczególności poprzez

żądanie przedłożenia zawartych umów o pracę zanonimizowanych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 2020-02-25, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-02-26, godzina: 10:00, 


