Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2
PUM w Szczecinie
Dzial Zam6wief Publicznych
Al. Powstafic6w Wielkopolskich 72,
7O-Ll-L Szczecin
tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax" 465 11 13

sPSr(?
szc.zEctN-

Szczecin, dn. 03.11.2015 r.
Znal< sprawy : ZP I 220I 83 I 15

w sprawie: uslugi odbioru, transportu i utylizacji odpad6w medycznych o klodach 180102, 180103, 180104,
180108, 180109 z terenu Samodzielnego Publicz:nego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie,

MOD'YFIKACJA SIWZ NR 1
Dzialaj4c

na podstawie art, 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wie6

publicznych

(Dz, U. z 2013 r.r pctz. 907 z po2n. zm.), niniejszym Zamawiajqcy informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ"

Modyfikacja polega na:

1. zmianie brzmienia punktu

4

rozdzialu

II

SIWZ ,,Opis przedmiotu ;zam6wienia

i

warunki realizacji", ktdry

przyjmuje brzmielnie:

n4.

Odpady bqrJE odbieraner codziennie

w dni robocze (od poniedziatku do pieltku) w godz. 7,30 -

13.00

z wydzielonego pomieszczenia (magazynu odpad6w) na terenie sz:pitala, zzastrzeieniem punktu 4a,"

2,

clodaniu do rozdz:ialu

II

SIWZ punktu 4a w brzmieniu:

,,4a. W razie wyr;tqpienia sytuacji kryzysowych, stan6w nadzwyczajnych, zagro2enia bezpieczefstwa Pahstwa

i w czasie wojny, zagro2enia elpidenriologicznego,

stanu klqsl<i 2ywiolowej, wypadku o charakterze
masowym i tym podobn'ym, Wykrnawcia zobowiqzany jest na wezwanie Zamawiajqcego Swiadczyi uslug.

we wszystkie dni tygodnia, na warunl<ach zawartych w opisie przedmiotu zam6wienia,";

3. zmianie brzmienia paragrafu B ust. 1 wzoru umowy, zawartego w

rozdziale

III

SIWZ, kt6ry przyjmuje

brzmienie:

L

"59
Wykonawca dokonywal bqdzie odbicrru odpad6w codziennie w cJni robocze (od poniedzia{ku do piqtku)

w

godz. 7.30

-

13.00

z

wydzielonego pomieszczenia (magazynu odpad6w)

na terenie

szpitala,

zzaslue2eriem ust. 6."

4, clodaniu

do paragrafu 8 wzoru umowy ust, 6 w brzmieniu:

,,6. W razie wysLqpienia sytuacji kryzysowych, stan6w nadzwyczajnych, zagro2enia bezpieczefistwa Paristwa

i w czasie wojny, zagro2enia epidemriologicznego,

stanu klqslci zywiolowej, wypadku

o charakterze:

masowym i tym podobn'ym, Wykonawcil zobowiqzany jest na wezwanie Zamawiajqcego Swiadczyi uslug

we wszystkie dni tygodnia, na warunllach zawartych w opisie przedmiotu zam6wienia."

Wyl<onawcy powinni uwzglqdnid powy2szerzmiany podczas przygotowywania iskladania ofert.

DYREKTOR

