
                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiot zamówienia

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a 

Przedmiot zamówienia, oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV:  90524200-8, 90520000-8

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacja odpadów medycznych przygotowanych przez
Zamawiającego w obiektach t.j.
1) Szpitala  w Opolu Lubelskim,  ul. Szpitalna 9,
2) Szpitala  w Poniatowej,  ul. Fabryczna 18,
3) Centrum Rehabilitacji, ul. Przemysłowa 4b.

2.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami prawa,  wynikającymi w szczególności:  
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z późn. zm);
b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t.j.  z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j. z późn. zm.);
d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U.2014,1973 z późn. zm),
e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października  2016 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016.1819 z późn. zm.);
f)  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  stycznia  2014r.  w  sprawie  dokumentu  potwierdzającego
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2014.107 z  późn.
zm.)

2.3  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych:
-  o kodzie 18 01 03*  Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich  toksyny oraz inne 
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 
wywołują choroby u ludzi i zwierząt   w ilości -  48500 kg/ 24 miesiące
- o kodzie  18 01 02*części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z 
wyłączeniem 18 01 03) w ilości -  120kg /24 miesiące
 - o kodzie  18 01 04 inne odpady niż wymienione w 18 01 03 ( np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania 
jednorazowe, pieluchy)   w ilości -  28170 kg /24 miesiące
-  o kodzie 18 01 09  leki inne niż wymienione w 18 01 08 ( leki przeterminowane)  w ilości -   5 kg /24 miesiące
-  o kodzie 18 01 06* chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne  
   w ilości -   5 kg/24 miesiące

2.3.1. Przewidywana ilość Odpadów ogółem: 
        3200 kg x 24 m-ce  =  76800 kg

RAZEM  =  76800 kg

Z ogólnej ilości odpadów:
w okresie letnim /od 01 kwietnia do 31 października/  przypada szacunkowo 44800 kg / 24 miesiące
w okresie zimowym /od 01 listopada do 31 marca/  przypada szacunkowo 32000 kg / 24 miesiące

2.4 Cena za wykonanie Przedmiotu Zamówienia w rozbiciu na okres  letni i okres zimowy powinna obejmować :
1) w okresie letnim - cena netto w zł                   +          VAT 
/za  1 kg odbioru i utylizacji odpadów oraz za dostarczanie i dezynfekcję  kontenerów/
2) w okresie zimowym- cena netto w zł              +           VAT
/za  1 kg odbioru i utylizacji odpadów oraz za dostarczanie i dezynfekcję  kontenerów/

2.5. Dostarczanie  kontenerów typu EURO o pojemności około 660 litrów przez Zleceniobiorcę -  w takiej ilości aby
ilość pojemników na odpady w magazynie odpadów medycznych  w Szpitalu w Opolu Lub. wynosiła  na stałe 3 szt.
oraz  ilość pojemników na odpady w magazynie odpadów medycznych w Szpitalu w Poniatowej wynosiła na stałe 5
szt., w terminie od dnia rozpoczęcia umowy.
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2.6 Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę odpadów medycznych, staje się on ich właścicielem.
2.7 Odbiór odpadów z placówek  wymienionych w pkt 2.1, będzie dokonywany specjalistycznym środkiem  transportu
Wykonawcy na jego koszt,  z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
2.8 Wykonawca zobowiązany jest do:
a) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego,
b)  każdorazowego  ważenia  w  obecności  pracownika  Zamawiającego  odpadów  na  wadze  umożliwiającej  zważenie
całego pojemnika, posiadającej legalizację, umiejscowionej w samochodzie Wykonawcy,
c) wystawiania każdorazowo ” Karty przekazania odpadów ” na własnych drukach zgodnych z aktualnymi przepisami, w
dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

2.9 Termin realizacji zamówienia – 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Odbiór odpadów w godzinach od 8.00 do 14.00 :
1)  w okresie letnim od 01 kwietnia do 31 października co 48 godzin
2) w okresie zimowym od 01 listopada do 31 marca co 72 godziny

Odbiór odpadów medycznych odbywać się będzie w obecności upoważnionych pracowników Zleceniodawcy, 
upoważniony pracownik potwierdza ilość odebranych odpadów.
3.1 W sytuacjach pilnych Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów po telefonicznym zgłoszeniu odbioru. 
3.2 W przypadku kiedy dzień odbioru wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany odebrać odpady w 
kolejnym  roboczym dniu.

Uwaga:
Odbiór odpadów ma następować poprzez wymianę zapełnionych pojemników na pojemniki czyste, zdezynfekowane
i o sprawdzonej szczelności, przepakowywanie pojemników jest zabronione. 

3.3  Dezynfekcja kontenerów typu EURO będących własnością Zamawiającego i  Wykonawcy odbywać się będzie na
terenie przedsiębiorstwa Wykonawcy.
3.4 Przekazywane odpady medyczne do unieszkodliwiania, potwierdzane będą na dokumentach zgodnych z aktualnym
rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska dotyczącym wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów - zgodnie z kodami wytwarzanych odpadów, a także każdorazowo będzie potwierdzone unieszkodliwienie
odpadów na dokumencie potwierdzonym przez spalarnię, jako wykonanie obowiązków wynikających z rozdz. III ustawy
o  odpadach.  Dokument  potwierdzający  unieszkodliwienie  odpadów  zakaźnych  medycznych  wydany  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r.  (Dz.U.2014.107 z  późn. zm.), będzie przekazywany
wytwórcy nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego dokument dotyczy.
3.5 Odpady medyczne transportowane będą w sposób zabezpieczający przed ryzykiem zanieczyszczenia środowiska i
narażenia na zakażenie oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19.08.2011 r, o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j. z późn. zm.) a za załadunek, transport i unieszkodliwiania odpadów odpowiada
Wykonawca przed Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą.
3.6 Odpady medyczne muszą być  unieszkodliwiane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art.20 ust 3 i 5-6 
Ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z późn. zm),
3.7 Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące unieszkodliwiania odpadów medycznych zawierające:
a) wskazanie instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady wraz ze wskazaniem miejscowości unieszkodliwiania 
odpadów i odległości od miejsca powstawania odpadów.
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