
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092663

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 7

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-072

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 895241450

1.4.8.) Numer faksu: 895241477

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji,
nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie
wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042677/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 14:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00038511/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że jest (dotyczy części nr 1
oraz części nr 2):• wpisany do rejestru w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami, tzw. BDO w zakresie transportu odpadów, o których mowa w ustawie z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r., poz. 797, 875, 2361)• posiada zezwolenie
dotyczące prowadzonej przez siebie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (aktualne
na czas obowiązywania umowy), o wskazanych kodach przewidzianych do przekazania przez
Zamawiającego lub• w przypadku braku własnej instalacji do przetwarzania odpadów, wskazanie
podmiotu, w którym odpady będą unieszkodliwiane (przedłożenie zezwolenia na
unieszkodliwianie odpadów oraz dysponowanie umową gwarantująca przyjęcie odpadów przez
ten podmiot. Odpady powinny być przekazane na Kartach Przekazania Odpadów na linii –
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (ZHW ul. Warszawska 109) – Transportujący – Podmiot
uprawniony do zbierania lub unieszkodliwienia odpadów.

Po zmianie: 
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to
z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że
(dotyczy części nr 1 oraz części nr 2):• posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, tj.: będzie posiadał aktualne zezwolenie/decyzję na wykonywanie
działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i/lub weterynaryjnymi o kodach:
wskazanych przez Zamawiającego w OPZ (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów), o której mowa w art. 23 ust. 4 Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach; oraz• jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarujących
odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. w
zakresie umożliwiającym transport odpadów weterynaryjnych / zakaźnych odpadów
weterynaryjnych.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:• Warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.• Uwaga: Wykonawca w celu wykazanie
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej
działalności (…) nie może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego.Zdolność techniczna lub
zawodowa: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:• dysponuje
instalacją do termicznego przekształcania zakaźnych odpadów weterynaryjnych”.• Uwaga:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych (art. 118 ust. 1).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
Wpis do BDO (zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w BDO) - wydany przez
Marszałka WojewództwaZezwolenie dotyczące prowadzonej działalności (decyzja) aktualne na
czas obowiązywania umowy - wydane przez Marszałka Województwa lub w przypadku braku
własnej instalacji do przetwarzania odpadów, wskazanie podmiotu, w którym odpady będą
unieszkodliwiane (przedłożenie zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów oraz dysponowanie
umową gwarantująca przyjęcie odpadów przez ten podmiot

Po zmianie: 
1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00042677/01 z dnia 2021-04-28

2021-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



gospodarki odpadami weterynaryjnymi o kodach wskazanych przez Zamawiającego w OPZ
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadów) – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 2
podrozdziale 7 pkt 7.2 SWZ; 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do
rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie umożliwiającym transport odpadów weterynaryjnych /
zakaźnych odpadów weterynaryjnych – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o
którym mowa w rozdziale 2 podrozdziale 7 pkt 7.2 SWZ; 3) wykaz urządzeń technicznych
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o
którym mowa w rozdziale 2 podrozdziale 7 pkt 7.4 SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 10 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-04-30 09:00

Po zmianie: 
2021-05-04 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-04-30 09:30

Po zmianie: 
2021-05-04 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-05-29

Po zmianie: 
2021-06-02
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