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Opis przedmiotu Zamówienia
I. Przedmiotem zapytania jest:
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*,180103*, 180108*, 180101, 180104,
180106*, 180107, 180109 oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych powstałych
w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą.
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ OSOBY DO KONTAKTÓW
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole (skrót: USK w Opolu).
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Dariusz J. Sitko, tel. 77 45 20 218,
dsitko@wcm.opole.pl
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsza postępowanie jest prowadzone w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin
udzielania zamówień publicznych dla zamówień o wartości umowy nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w myśl art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*,180103*, 180108*, 180101,
180104, 180106*, 180107, 180109
oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych
powstałych w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą.
1.2. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*,180103*, 180108*, 180101,
180104, 180106*, 180107, 180109
oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych
powstałych w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą, odbywać się
będzie wg opisu przedstawionego w niniejszym dokumencie i na warunkach określonych w projekcie
umowy będącej załącznikiem do niniejszego opisu.
1.3. Planowana miesięczna ilość odpadów medycznych dostarczonych przez Zamawiającego
w okresie jednego miesiąca wyniesie ok. 17,5 Mg. Podana ilość jest wartością szacunkową.
1.4. Miejscem odbioru odpadów przez Wykonawcę od Zamawiającego jest Uniwersytecki Szpital
Kliniczny w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole.
1.5. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów wytworzonych przez Zamawiającego, w takie
dni jak.: poniedziałek - środa - piątek w godzinach od 11.00 do 13.00.
1.6. Planowana ilość odpadów: poniedziałek ok. 2 Mg, środa ok. 1,5 Mg, piątek ok. 1,5 Mg. Podana
ilość jest wartością szacunkową.
1.7. Zbiórkę odpadów z oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala dokonuje Zamawiający
i dostarcza odpady do pomieszczenia chłodniczego, z którego Wykonawca dokonuje odbioru
odpadów. Załadunek odpadów z pomieszczenia chłodniczego na środek transportu Wykonawcy
dokonuje/ą pracownik/pracownicy Wykonawcy.
1.8. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przyjęcia, ważenia i ewidencjonowania
odpadów, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 16.12.2014 r.
1.9. Ważenie odpadów dokonuje się w obecności pracownika Zamawiającego oraz dokonuje się
potwierdzenia odbioru odpadów „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. Dla każdego rodzaju odpadu sporządzona zostanie oddzielna "Karta przekazania
odpadu."
1.10. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć punkt odbioru odpadów w stosowną wagę
elektroniczną na okres trwania umowy.
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1.11. Zamawiający posiada w dyspozycji wagę samochodową, którą może udostępnić Wykonawcy na
potrzeby odbioru odpadów.
1.12. W przypadku nie dotrzymania terminu odbioru odpadów medycznych, Zamawiający zważy
odpady złoży je w pomieszczeniu chłodniczym. Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do
zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu
wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości.
1.13. W przypadku odbioru odpadów przez Wykonawcę realizowanego środkiem transportu, będzie
on przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych.
1.14. Wykonawca będzie dokonywał bieżącej dezynfekcji pojemników na odpady medyczne.
1.15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem i utylizacją odpadów niebezpiecznych.
1.16. Wykonawca w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przekaże
Zamawiającemu dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.
1.17. Dokument o którym mowa w ust. 1.16. ma być wydany w postaci papierowej opatrzony
podpisem posiadacza odpadów, który unieszkodliwił zakaźne odpady medyczne w sposób określony
w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach albo w formie dokumentu
elektronicznego zgodnie z § 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r.
1.18. Termin obowiązywania umowy ustala się na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
V. WYMAGANIA PRAWNE
1. Usługa odbioru i utylizacji odpadów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi aktami
prawnymi przytoczonymi w poniższych ustawach i rozporządzeniach:
a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 roku w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);
b) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227
poz. 1367; Dz.U. z 2017 r. poz. 169, z 2018 r. poz. 650, 1481, 1629);
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U z 2016 poz.1819);
d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544
i 1564);
e) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2018 r. poz. 1592);
f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 112 poz. 1206);
g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1973);
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161);
i) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie dokumentu
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów
weterynaryjnych (Dz.U. 2014 poz. 107);
j) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973);
k) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493, Dz.U. z 2018 r. poz. 954, 1616).
2. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do:
a) unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z przepisami i wymogami sanitarnoepidemiologicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym
przepisami prawa. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalność w zakresie
zbierania, transportu, przetwarzania, wytwarzania oraz magazynowania pozyskiwanych odpadów
medycznych zgodnie z Ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
b) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przekazywanych przez Zamawiającego.
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3. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego
z postanowień umowy odbioru i utylizacji odpadów z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający
zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie
nieprawidłowości.
4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług objętych
umową odbioru i utylizacji odpadów, zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, pracownikom
Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego odbioru odpadów.
6. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć punkt odbioru odpadów w stosowną wagę elektroniczną
na okres trwania umowy.
VI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY/UMÓW
Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty
ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwy produkt
zgodnie z przedmiotem umowy dzierżawy, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia
przy podpisaniu umowy odbioru i utylizacji odpadów medycznych.
X. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA CENY W OFERCIE.
1. Cena przedstawiona w ofercie winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana
w PLN netto i brutto cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem
zamówienia oraz kompletem warunków stawianych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, która powinna przedstawiać propozycje ceny netto i ceny
brutto za odbiór i utylizację 1 kg odpadu.
4. Wszelkie błędy wnikające z przygotowania oferty powinny być poprawiane przez skreślenie
błędnego zapisu i wprowadzenie właściwego zapisu w wolnym miejscu wraz z parafką/podpisem –
wykonawcy.

