
Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX

12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

                                Kraków, dnia 25 lipca 2016 r.

Numer ogłoszenia: 153853 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141741 - 2016 data 18.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 
6441956, fax. (012) 6444756.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

 W ogłoszeniu jest: inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, że jest 
podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
r. r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz 21 z późn. zm.), - ustawą z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 nr 227 poz. 1367 z 
późn. zm.) - ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. Prawo ochrony środowiska (t. jednolity 
Dz. U. z 2016r. poz. 672) - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 
stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 
z 2014 poz. 107) 2. W przypadku wykonywania usługi przez współprzewoźnika 
oświadczenie, że posiada umowę zawartą na czas realizacji umowy z 
przewoźnikiem mającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów medycznych.3. Informacja z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska właściwego miejscowo dla spalarni w której 
unieszkodliwiane będą odpady medyczne wytwarzane przez Zamawiającego, z 
której wynika, że ww. spalarnia jest eksploatowana i działa zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska.. 

 W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty 1. Oświadczenie Wykonawcy, że jest 
podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z: - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 
r. r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r poz 21 z późn. zm.), - ustawą z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 nr 227 poz. 1367 z 
późn. zm.) - ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. Prawo ochrony środowiska (t. jednolity 
Dz. U. z 2016r. poz. 672) - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 
stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 
zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 
z 2014 poz. 107) 2. W przypadku wykonywania usługi przez współprzewoźnika 
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oświadczenie, że posiada umowę zawartą na czas realizacji umowy z przewoźnikiem mającym decyzję 
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 26.07.2016 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w 
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 01.08.2016 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego SP 
ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. 

ZATWIERDZIŁ:
Dr med. Zbigniew J. Król

Dyrektor Szpitala 


