
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów 

powstałych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  z grupy 18 01 02* , 18 01 03*, 18 

01 82*, 18 01 09, 18 01 06*, 15 02 03 odbiór (wraz załadunkiem), transport i utylizacja:  

1. Odpadów medycznych z grupy 18 01 02* i 18 01 03* z podległych jednostek Zamawiającego: 

a) Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 

b) Szpital Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 

c) Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarachowskiego 18 wjazd od ul. Niegolewskich 29 

d) Pracownia Badań Przesiewowych ul. Nowowiejskiego 22/24 

2. Zamawiający informuje, że podane poniżej ilości odpadów będących przedmiotem niniejszego 

postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy (z okresu 6-ciu 

miesięcy), które w trakcie trwania umowy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności 

od rzeczywistych, bieżących potrzeb Zamawiającego:  

a) Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 

Grupa 18 01 03* - średnio miesięcznie 3,000 Mg 

b) Szpital Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 

Grupa 18 01 03* - średnio miesięcznie 2,200 Mg 

c) Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarachowskiego 18 wjazd od ulicy Niegolewskich 29 

Grupa 18 01 02* - średnio miesięcznie 0,100 Mg 

Grupa 18 01 03* - średnio miesięcznie 4,000 Mg 

d) Pracownia Badań Przesiewowych ul. Nowowiejskiego 22/24 

Grupa 18 01 03* - średnio miesięcznie 0,070 Mg 

3. Zamawiający zastrzega, że odbiór i utylizacja odpadów będących przedmiotem niniejszego 

postępowania przetargowego odbywać się będzie z częstotliwością: 

a) dla grupy 18 01 03* Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 

Szpital Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 

Pracownia Badań Przesiewowych ul. Nowowiejskiego 22/24 

– poniedziałek, środa, piątek 

b) dla grupy 18 01 02* w Szpitalu Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 - środa  

c) dla grupy 18 01 03*  w Szpitalu Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 

poniedziałek,  wtorek, środa,  czwartek, piątek 

Zamawiający zastrzega, że zbieranie, transport i utylizacja odpadów następować będzie w przypadku 

świąt w dodatkowym uprzednio uzgodnionym terminie. 

4. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zabezpieczenia opakowań jednorazowych 

o pojemności 30 litrów, typu Klink-Box, dla odpadów z grupy 18 01 02*. 



a) Klink-Box – walcowaty pojemnik do odpadów z pokrywą, zabezpieczającą jego zawartość. Po 

lekkim docisku pokrywy pojemnik zostaje zamknięty na stałe, bez możliwości ponownego 

otwarcia. 

b) Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany będzie zabezpieczyć dla  potrzeb 

Zamawiającego około 60 pojemników tego typu. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał odpady z grupy 18 01 03*                                       

w opakowaniach stosowanych  przez Zamawiającego. 

a) Sztywne pojemniki jednorazowego użycia,  odporne na przekłucia bądź przecięcie  przez 

materiały ostre tj. igły, skalpele, pincety, żyletki, kapilary, pipety, itp. 

b) Worki jednorazowe w kolorze czerwonym (rękawice jednorazowe, szpatułki, podpaski, worki 

na mocz , bielizna jednorazowa itp.) 

Następnie odpady gromadzone są do  pojemników typu MGB 660, z płaską pokrywą w kolorze 

zielonym, które wraz z odpadami przekazywane są Wykonawcy w systemie rotacyjnym. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek  dostarczenia, mycia i dezynfekcji pojemników typu MGB 660. 

Koszty opakowań odpadów z grupy 18 01 03* - pojemniki jednorazowego użytku oraz worków 

czerwonych obciążają  Zamawiającego. 

6. Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne z grupy    18 01 

06*w ilości nie przekraczającej rocznie 0,100Mg.  

Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z miejsca i terminie wskazanego przez Zamawiającego 

nie częściej niż 2 razy w roku.  

7. Leki z grupy 18 01 09 (Leki inne niż wymienione  w grupie 18 01 08*) 

1) Szpital Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 – nie przekraczającej rocznie 0,010Mg 

2) Szpital Św. Józefa przy ul. Nowowiejskiego 56/58 – nie przekraczającej rocznie   0,005 Mg 

3) Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 – nie przekraczającej rocznie 0,005 Mg  

Zamawiający przewiduje zbieranie odpadów z miejsca i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w roku.  

8. Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych z grupy 18 01 82* z Szpitala Św. Józefa 

przy ul. Nowowiejskiego 56/58 średnio miesięcznie 0,100 Mg – odbiór poniedziałek, środa, 

piątek. W razie potrzeby z Szpitala Św. Józefa przy ul. Krysiewicza 7/8 i z Szpitala Św. Rodziny 

przy ul. Jarachowskiego 18. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zabezpieczenia trwałych 

opakowań dla odpadów z grupy  18 01 82*. 

9. Sorbonenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.: szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 

z grupy 15 02 03 – średnio rocznie1,000 Mg - odbiór w terminie i z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego.  

 

 

 



Pozostałe wymagania: 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami transportu o ładowności 

zapewniającej systematyczny odbiór odpadów od Zamawiającego w ilościach i terminie 

określonym w SIWZ. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do  zmiany częstotliwości i miejsca wywozu odpadów                

w trakcie trwania umowy.  

3) Zamawiający wymaga, aby odebrane przez Wykonawcę odpady utylizowane były zgodnie               

z  Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2013 poz. 212 z późn. zm.). 

4) Odpady Zamawiający przekazywał będzie na podstawie druku: KARTA  PRZEKAZANIA 

 ODPADU.  

5) Wykonawca w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania 

 ponosić będzie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli 

 za prawidłowość odbioru, transportu i utylizacji odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się 

 do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny koszt. 

6) Ilości wskazane w szczegółowej ofercie cenowej zostały podane orientacyjnie i mogą ulec 

 zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości zamówienia wynikającej             

 z umowy, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń z tego 

 tytułu. 

8) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 2 lata od dnia obowiązywania umowy. 

 

 


