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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 510795-N-2019  

Data: 18/02/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Krajowy numer identyfikacyjny 

35119473600000, ul. Al. Modrzewiowa  22, 30-224  Kraków, woj. małopolskie, państwo 

Polska, tel. 124 252 842, e-mail office@kcr.pl, faks 124 251 228.  

Adres strony internetowej (url): http://www.kcr.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: (...) - dla części 2 zamówienia - aktualne zezwolenie (decyzję) na 

prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów 

medycznych, wymagane dla kodów wskazanych w SIWZ - wydane przez właściwy organ 

administracyjny na terenie, którego jest prowadzona działalność gospodarcza Wykonawcy.  

W ogłoszeniu powinno być: W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: (...) - dla części 2 zamówienia - aktualne zezwolenie na przetwarzanie 

odpadów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz wpis do rejestru BDO, o którym 

mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - wymagane dla kodów 

wskazanych w SIWZ oraz wzorze umowy - wydane przez właściwy organ administracyjny na 

terenie, którego jest prowadzona działalność gospodarcza Wykonawcy.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.1)  

W ogłoszeniu jest: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (…) 2. dla części 2 

zamówienia – posiadają zezwolenie (decyzję) na wykonywanie działalności lub czynności 

związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych o kodach: 

18 01 02, 18 01 03, 18 01 09, 18 01 04, wydane przez właściwy organ administracyjny, - 

zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. 

zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923 z późn. zm.).  

W ogłoszeniu powinno być: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (…) 2. dla części 

2 zamówienia – aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia w myśl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 

2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.)  
                   

                        dr n. med. Paweł Kamiński 
   Dyrektor  

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 
 


