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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: świadczenie przez okres 36 miesięcy usługi odbioru
(wraz z ważeniem i załadunkiem), transportu i utylizacji odpadów medycznych
i medycznych niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im.
sierż. Grzegorza Załogi, ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice.
2. Rodzaje odpadów objętych przedmiotem zamówienia wraz z orientacyjnymi
ilościami z podziałem na części.
Część 1 – Odbiór odpadów w Katowicach
lp

Kod i opis odpadów
18 01 02*
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
konserwanty służące do jej przechowywania
18 01 03*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny
18 01 04
Odpady inne niż wymienione w 18 01 03*
18 01 06*
Chemikalia w tym odczynniki chemiczne
18 01 09
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Razem

1
2
3
4
5

Szacunkowa ilość
odpadów
900 kg
73 150 kg
34 950 kg
180 kg
16 kg
109 196 kg

Część 2 – Odbiór odpadów w Częstochowie
lp

Kod i opis odpadów
18 01 03*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny
18 01 04
Odpady inne niż wymienione w 18 01 03*
18 01 09
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Razem

1
2
3

Szacunkowa ilość
odpadów
900 kg
900 kg
2 kg
1 802 kg

Część 3 – Odbiór odpadów w Bielsku-Białej
lp

Kod i opis odpadów

Szacunkowa ilość
odpadów

1

18 01 03*
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze lub ich toksyny

150 kg
1
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2
3

18 01 04
Odpady inne niż wymienione w 18 01 03*
18 01 09
Leki inne niż wymienione w 18 01 08

150 kg
2 kg
Razem

302 kg

Ilości odpadów medycznych i niebezpiecznych podane w powyższej tabeli stanowią
wielkość orientacyjną.
Symbole klasyfikacyjne (kody odpadów) przedmiotu zamówienia podano zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz U. poz. 1923).
3. Warunki zamówienia
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do
ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym do 30 %, co nie jest
odstąpieniem od umowy nawet w części,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych
poszczególnych rodzajów odpadów, bez zmiany wartości brutto przedmiotu
umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
c) Z chwilą odebrania odpadów medycznych od Zamawiającego, Wykonawca staje
się w pełni odpowiedzialny za ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z ich
przeznaczeniem i klasyfikacją oraz ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub
zniszczenia.
d) Za wszelkie szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie wykonania
usługi odpowiada Wykonawca.
e) Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa bądź wszystkie miasta.
4. Termin wykonania zamówienia
a) Okres obowiązywania umowy to 36 miesięcy
b) W okresie obowiązywania umowy odbiór odpadów odbywać się będzie:
- część 1 - Katowice: 3 razy w tygodniu w godzinach od 7.30 do 14.00 z magazynu
odpadów medycznych (ul. Kilińskiego),
- część 2 – Częstochowa (ul. Kopernika 38): 3 razy w tygodniu w godzinach od
6.00 do 10.00 z magazynu odpadów medycznych,
- część 3 - Bielsko – Biała (ul. Krasickiego 12a): 3 razy w miesiącu tj. 1, 11, 21
bądź pierwszego dnia roboczego po tych datach w godzinach od 8.00 do 18.00 z
magazynu odpadów medycznych,
c) W sytuacjach pilnych (awaryjnych) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania
odpadów po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu odbioru (8 godzin przed
żądanym terminem realizacji usługi) ze strony Zamawiającego potwierdzonym
mailem.
d) W przypadku kiedy dzień odbioru wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca
zobowiązany jest odebrać odpady w kolejnym roboczym dniu.
e) W przypadku, gdy liczba dni wolnych (następujących bezpośrednio po sobie)
wynosi więcej niż 2 - usługa będzie realizowana także w wybrane dni wolne i/lub
świąteczne – w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Szpitala.
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5. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Podstawienia czystych (umytych i zdezynfekowanych) kontenerów jezdnych – na
odpady medyczne oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami z
zamykaną uchylną pokrywą (cena dzierżawy kontenerów wliczona będzie w
usługę). Nie dopuszcza się mycia kontenerów na terenie szpitala. Szpital nie
zapewnia pomieszczenia i środków do mycia i dezynfekcji kontenerów. Ilości i
wymiary kontenerów będą ustalane z Wykonawcą na etapie realizacji umowy na
świadczenie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych (w
zależności od rodzaju posiadanych przez Wykonawcę kontenerów, uwzględniając
również parametry-wielkość magazynu odpadów medycznych).
b) Odbierania pełnych kontenerów wraz z zgromadzonymi odpadami z magazynu
odpadów do miejsca utylizacji i pozostawienie czystych kontenerów u
Zamawiającego.
c) Załadunku odpadów przez pracowników Wykonawcy w obecności
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
d) Zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu
zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych
przedmiotem zamówienia, niepowodującego zagrożeń oraz uciążliwości dla
środowiska, spełniającego wymogi Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz.1367 z poźn. zm.).
e) Wykonawca w zakresie transportu odpadów medycznych zobowiązuje stosować
się do odpowiednich wymagań ADR.
f) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia kierowców z zakresu ADR
uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych.
g) Zapewnienia odbioru odpadów, ich transportu i załadunku przez osoby
wyposażone w odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP.
h) Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca, z którego odbiera
odpady w czystości i należytym porządku (np. sprzątając pozostałości z ew.
rozerwanych worków).
i) Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu”
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
(Dz.U. poz. 819),
j) Zapewnienia unieszkodliwiania odpadów poprzez spalanie w spalarni odpadów
medycznych z zachowaniem warunków bliskości zgodnie art. 20 ust. 3—6
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.
zm. 7).
k) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
Wymagania do spełnienia przez odbiorcę odpadów medycznych niebezpiecznych:
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1. Wykonawca będzie realizował usługę w sposób zgodny z zasadami gospodarowania

odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w
oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
2. Do obowiązków Wykonawcy należy załadunek odpadów, podstawianie i wymiana
kontenerów jezdnych, ważenie odpadów w siedzibie Zamawiającego oraz transport
odpadów zgodnie z wymogami obowiązującymi przy transporcie materiałów
niebezpiecznych.
3. Od chwili odbioru odpadów Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za
szkody powstałe wskutek ich utraty lub nienależytego zabezpieczenia
i niezgodnego z prawem sposobu unieszkodliwienia.
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