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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249802-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jelenia Góra: Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
2021/S 095-249802

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 092-238694)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Adres pocztowy: ul. Ogińskiego 6
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-506
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Bogdanowicz, Karol Orkiszewski
E-mail: przetargi@spzoz.jgora.pl 
Tel.:  +48 757537286
Faks:  +48 757543883
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spzoz.jgora.pl/
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/wcskj

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Wojewódzkiego Centrum 
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek zamiejscowych.

II.1.2) Główny kod CPV
90524400 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadów 
medycznych dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz jednostek zamiejscowych.
Przejmujący odpady, transportujący i unieszkodliwiający odpady zobowiązany jest do bieżącego dokonywania 
stosowanych wpisów w rejestrze BDO w zakresie wystawionej przez Zamawiającego Karty przekazania 
odpadu, zwanej dalej „KPO”, „Zrealizowane przejęcie” i „Potwierdzony transport”. W przypadku konieczności 
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dokonania wycofania lub odrzucenia KPO Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego oraz potwierdzenia informacji na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-
mail. Zamówienie dotyczy odpadów o kodach-18 01 02, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09 -ilość odpadów 
do odbioru w ciągu 24 miesięcy, zawarta w zał. nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 092-238694

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra – parter, pokój 
115.
Powinno być:
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra – parter, pokój 
115.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 108 i 109 ustawy Pzp):
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.)), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
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lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 5.1 do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie sporządzane w języku obcym należy 
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
Udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,
W zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
— art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału jak i podstaw wykluczenia zawarte w SWZ.
Podmioty zagraniczne zobowiązane są do złożenia dokumentów podmiotowych zgodnie z SWZ oraz 
rozporządzeniem o dokumentach z dnia 30 grudnia 2020 r. Poz. 2415.
Powinno być:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu na wezwanie 
Zamawiającego, Wykonawca dostarczy następujące dokumenty (art. 108 i 109 ustawy Pzp):
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 z późn. zm.)), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę 
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do 
tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 7 do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 
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kwalifikowanym podpisem. Dokument lub oświadczenie sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, składa każdy z Wykonawców;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,
W zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
— art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp,
— art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, że 
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 
sprawie spłat tych należności.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału jak i podstaw wykluczenia zawarte w SWZ.
Podmioty zagraniczne zobowiązane są do złożenia dokumentów podmiotowych zgodnie z SWZ oraz 
rozporządzeniem o dokumentach z dnia 30 grudnia 2020 r. Poz. 2415.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (stosownie do art. 95 ust. 1 pkt ustawy Pzp) na okres 
realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia minimum 1 osoby na umowę o 
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Dodatkowo Zamawiający wymaga:
Zasada bliskości
Zgodnie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) zakazuje 
się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały 
wytworzone.
Wyjątek od zasady bliskości
Zgodnie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) dopuszcza się 
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 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.
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korkiszewski
Maszyna do pisania
Zamieszczone od dnia 18.05.2021 r.
DUUE
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Strona internetowa Zamawiającego
Strona internetowa za pośrednictwem platformy zakupowej
Open Nexus




