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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 
31340800000000, ul. ul. Szpitalna  13, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, 
tel. 14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.  
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.1  
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, 
jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w 
pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ), b) posiada, w zakresie Pakietów Nr 1-
3, ważne zezwolenie (decyzję), pozwolenie (odpowiedni dokument): - zezwolenie (decyzja) 
na prowadzenie działalności w zakresie transportu oraz zezwolenie (decyzja) na 
przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów wykazanych w pkt.I.1 SIWZ zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) lub 
pozwolenie zintegrowane zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) wydane przez właściwy organ (marszałka 
województwa lub starostę). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się 
będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie 
spełnia.  
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: O 
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że 
warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca: a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o 
którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ), „b) posiada, w 
zakresie Pakietów Nr 1-3, ważne zezwolenie (decyzję), wpis, pozwolenie (odpowiedni 
dokument): - zezwolenie (decyzja) na przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwienie) odpadów 
wykazanych w pkt.I.1 SIWZ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 



2020 r. poz.797 z późn. zm.) oraz wpis do rejestru BDO prowadzonego przez Marszałka 
Województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 
r. poz. 797 z późn. zm.) w zakresie transportów odpadów lub pozwolenie zintegrowane 
zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., 
poz.1219 z późn. zm.) wydane przez właściwy organ (marszałka województwa lub starostę).” 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
wymaganych oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 5.1  
W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w zakresie Pakietów Nr 1-3 Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie 
Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów: 1.1 
Zezwolenia (decyzji), pozwolenia (odpowiedni dokument) z uwzględnieniem warunków 
określonych przez Zamawiającego w pkt.IV.1.1.2.1 b) SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej w zakresie Pakietów Nr 1-3 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed 
udzieleniem zamówienia następującego dokumentu: 2.1.Dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zmawiającego w pkt.IV.1.1.2.2 b) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie 
może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt. IV.1.4.2 SIWZ może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w pkt.1 i 2 aktualne na dzień 
ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym 
niż 5 dni.  
W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w zakresie Pakietów Nr 1-3 Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie 
Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów: 1.1 
Zezwolenia (decyzji), wpisu, pozwolenia (odpowiedni dokument) z uwzględnieniem 
warunków określonych przez Zamawiającego w pkt.IV.1.1.2.1 b) SIWZ. 2. W celu 
potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej w zakresie Pakietów Nr 1-3 Wykonawca, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego 
dokonane przed udzieleniem zamówienia następującego dokumentu: 2.1.Dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zmawiającego w pkt.IV.1.1.2.2 b) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt. IV.1.4.2 SIWZ 



może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w 
pkt.1 i 2 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.  
 
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 
postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 10:00, 


