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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:497631-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2021/S 191-497631

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 172-449467)

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

Oficjalna nazwa: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000492201
Adres pocztowy: ul. Powstania Styczniowego 1
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-519
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalepomorskie.eu 
Tel.:  +48 587260467
Faks:  +48 587260338
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalepomorskie.eu

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

II.1.1) Nazwa:
WYKONYWANIE SUKCESYWNEJ USŁUGI UTYLIZACJI NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH 
DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.
Numer referencyjny: D25C/251/N/18-53rj/21

II.1.2) Główny kod CPV
90524000 Usługi w zakresie odpadów medycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonywanie sukcesywnej usługi utylizacji niebezpiecznych 
odpadów medycznych w zakresie: usługa utylizacji niebezpiecznych odpadów wykonywana w sposób 
sukcesywny i kompleksowy dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni dla n/w lokalizacji:
- Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, ul. A. Jagalskiego 10 – Zadanie 1 - przez okres od 
22.11.2021 r. do 30.11.2022 r.;
- Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 - Zadanie 2 - przez okres od 12.01.2022 r. do 
30.11.2022 r.;
- Szpital Św. Wincentego A Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 - Zadanie 3 - przez okres od 12.01.2022 r. do 
30.11.2022 r.;
- Szpital - Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku , ul. Smoluchowskiego 18 - Zadanie 4- 
przez okres od 22.11.2021 r. do 30.11.2022 r.

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

28/09/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 172-449467

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodoweg
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu nn postępowania, jeśli wymagane jest uprawnienie do 
podjęcia działalności gospodarczej w powyższym zakresie, tj. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie 
gospodarki odpadami tj. zezwolenie na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn 
zamówienia. Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody określone dla danego zadania, w którym Wykonawca 
składa ofertę.
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W 
PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM 
NIŻ 10 DNI SKŁADA:
Koncesja/zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym nn. zamówieniem publicznym, 
tj. uprawnienie w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na 
prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) i 
ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020 poz.1219 z późn. zm.) wraz z przepisami 
i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154 wraz z późn. zm.). Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody 
określone dla danego zadania, w którym Wykonawca składa ofertę.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy 
zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
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podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie do prowadzenia 
działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu nn postępowania, jeśli wymagane jest uprawnienie do 
podjęcia działalności gospodarczej w powyższym zakresie, tj. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie 
gospodarki odpadami tj. zezwolenie na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn 
zamówienia. Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody określone dla danego zadania, w którym Wykonawca 
składa ofertę. Zamawiający za równoważny dokument do opisanego w zakresie transportu odpadów uzna 
potwierdzenie dokonania wpisu do odpowiedniego rejestru i nadania numeru rejestrowego.
WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W 
PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM 
NIŻ 10 DNI SKŁADA:
Koncesja/zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym nn. zamówieniem publicznym, 
tj. uprawnienie w formie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwowy dla Wykonawcy na 
prowadzenie gospodarki odpadami tj. na transport i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem nn 
zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) i 
ustawie z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020 poz.1219 z późn. zm.) wraz z przepisami 
i rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw oraz zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154 wraz z późn. zm.). Zezwolenie musi obejmować wszystkie kody 
określone dla danego zadania, w którym Wykonawca składa ofertę. Zamawiający za równoważny dokument do 
opisanego w zakresie transportu odpadów uzna załączenie potwierdzenia dokonania wpisu do odpowiedniego 
rejestru i nadania numeru rejestrowego.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający przy 
zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji 
podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw do wykluczenia 
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/01/2022
Powinno być:
Data: 12/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

01/10/2021 S191
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4



Dz.U./S S191
01/10/2021
497631-2021-PL

4 / 4

Zamiast:
Data: 12/10/2021
Czas lokalny: 08:30
Powinno być:
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 08:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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