
Załącznik nr 1 do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych z „Uniwersyteckiego Centrum 

Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. w Warszawie” 

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/01/2023/TP 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji  odpadów medycznych z 

terenu Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Sp. z o. o. w Warszawie. 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z: 

• Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),  

•  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w  sprawie wymagań i sposobów 

unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819) 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie  rodzajów odpadów medycznych i 

weterynaryjnych których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1116) 

• Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147), 

• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975). 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 

poz. 10) 

2. Kody odpadów objętych realizacją zamówienia: 

• 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania (z 

wyłączeniem 18 01 03) w ilości do 1 500 kg/12 miesięcy 

• 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 

inne formy zdolne do przeniesienia materiału  genetycznego, o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 

01 80 ) w ilości do 50 000 kg/12 miesięcy 

• 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje  niebezpieczne (w tym 

alkohol, acetylen, ksylen) odbiór sukcesywny w miarę potrzeb w ilości do 100 kg/12 miesięcy 

• 18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne: odbiór sukcesywny w miarę  potrzeb w ilości do 30 

kg/12   miesięcy 

• 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08: odbiór sukcesywny w miarę potrzeb w ilości do 50 

kg/12 miesięcy 

• 18 01 04 - inne niż wymienione w 18 01 03 w ilości do 8 000 kg/12 miesięcy 

• 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03): odbiór 

sukcesywny w miarę potrzeb w ilości do 10 kg/12 miesięcy 

• 18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06: odbiór 

sukcesywny w miarę potrzeb w ilości do 20 kg/12 miesięcy 

3. Odbiór odpadów medycznych niebezpiecznych będzie odbywał się transportem Wykonawcy z pomieszczenia 

do składowania odpadów medycznych w terminach 3x na tydzień w dni robocze (poniedziałek, środa, piątek) za 

wyjątkiem dni wolnych od pracy nie wcześniej niż o godzinie 7.00. W przypadku gdy wskazany powyżej dzień jest 

dniem wolnym od pracy, odbiór odpadów w takiej sytuacji  nastąpi w najbliższy roboczy dzień, niezależnie czy 

będzie to poniedziałek, środa czy piątek. 

4. W szczególnych przypadkach, zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zamówienia. 



5. Zamawiający wymaga aby na czas trwania umowy wykonawca udostępnił zamawiającemu nieodpłatnie wagę 

najazdową legalizowaną, o nośności do 100 kg i dokładności ważenia 0,2 kg. Legalizacja wagi musi być ważna 

przez cały okres trwania umowy. 

6. Odpady medyczne będą ważone u Zamawiającego przez Pracownika Wykonawcy w asyście przedstawiciela 

Szpitala przed zabraniem ich do utylizacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas trwania umowy kontenera chłodniczego do 

gromadzenia odpadów. Maksymalne wymiary kontenera to: wysokość 2,6 m, szerokość 3,0 m, długość 4,0 m. 

Konserwacja kontenera i bieżące jego naprawy pozostają po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni miejsce 

posadowienia kontenera od dnia obowiązywania umowy. Dostarczenie tj. transport, posadowienie (nie związane 

trwale z gruntem) i montaż kontenera należy do Wykonawcy. Zamawiający udostępni przyłącze energetyczne i 

kanalizacyjne. Koszt związany z realizacją wymagań dotyczących kontenera należy ująć w cenie oferty za kilogram 

odpadów. 

8. Wykonawca winien świadczyć usługę utylizacji odpadów medycznych na rzecz Zamawiającego w sposób ciągły, 

nie dezorganizujący jego pracy. 

9. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość wykonanej usługi, zgodnie z zaleceniami w Podmiotach Leczniczych 

oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

10. Wykonawca, do wykonania usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zapewnia 

niezbędne materiały i sprzęt. 

11. Wykonawca zobowiązany jest przekazać odpady do unieszkodliwienia na terenie województwa, na którym 

zostały wytworzone zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na 

obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliższej położonej instalacji, w 

przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy 

istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 

12. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia winien posiadać stosowne uprawnienia do odbioru, 

transportu i utylizacji odpadów medycznych, pojemniki/worki na odpady medyczne spełniające normy określone 

w stosownych przepisach zapewnia we własnym zakresie Zamawiający – odpady są odpowiednio zabezpieczone 

i przechowywane na terenie Szpitala, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym – odbiór odpadów będzie 

realizowany ze wskazanego w powyższej treści miejsca ich przechowywania. 

13. Każdorazowy odbiór będzie potwierdzony na karcie przekazania odpadów w systemie BDO, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

14. Zamawiający wymaga aby oferowana usługa została wykonana w sposób rzetelny, zgodny z przepisami prawa 

i powodowała jak najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Zamawiający 

zastrzega, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powziętych w stosunku do złożonych w ofercie oświadczeń 

może zwrócić się o udzielenie stosownych informacji do właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu 

unieszkodliwienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

15. Faktura powinna zawierać następujące informacje: 

a. Kody odebranych odpadów 

b. Ilości odebranych odpadów. 

 


