Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych
wraz z własnym transportem i załadunkiem.
I. Zamawiający: Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu 32-615 Grojec Al.
Ogrodowa 1
1.Kody wytwarzanych odpadów:
•

18 01 01 – narzędzia chirurgiczne, zabiegowe i ich resztki z wyłączeniem 18 01 03

•

18 01 03* – inne odpady, które zawierają 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( np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady)
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

•

18 01 04 – inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub
gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchomajtki)

•

18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08

2.Odbiór odpadów medycznych od Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym
środkiem transportu spełniającym wymogi przepisów ADR, wyposażonym w legalizowaną
wagę Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących przy
transporcie towarów niebezpiecznych.
3.Zamawiający zastrzega, że odpady medyczne będą ważone w siedzibie Zamawiającego
w obecności pracownika Wykonawcy oraz upoważnionego pracownika Zamawiającego i na
podstawie tych danych wystawiona będzie faktura.
4. Wykonawca, zobowiązuje się do wykonywania usługi z należytą starannością, przy
uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności i przy zachowaniu obowiązujących w tym
zakresie przepisów higieniczno-sanitarnych wraz z uporządkowaniem terenu wokół miejsca
usytuowania pojemników.
5.Wykonawca na swój koszt dostarczy Zamawiającemu:
•

podczas każdego odbioru materiału skażonego: 10 szt. pojemników ( czerwonych)
twardych na materiał skażony o pojemności 1l lub 1,5l. W razie konieczności
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo każdą ilość pojemników na
zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 48h.

•

raz na miesiąc (pierwszy odbiór odpadów w miesiącu): 5 szt. pojemników
(niebieskich) twardych na odpad o kodzie 18 01 09 o pojemności 1 l

•

na czas trwania umowy wykonawca wypożycza Zamawiającemu: 2 kontenery
o pojemności co najmniej 700 l przeznaczone do gromadzenia odpadów o kodzie
18 01 04

6.W razie niemożności odebrania odpadów w terminie umownym, Wykonawca musi o tym
poinformować Zamawiającego wcześniej. W takim przypadku, albo Wykonawca na własny
koszt i ryzyko, po akceptacji przez Zamawiającego, wykona tą część zamówienia przez inny
uprawniony podmiot, albo Zamawiający na koszt Wykonawcy zleci realizację tej części
zamówienia innemu uprawnionemu podmiotowi.
7.Wykonawca zobowiązuje się do odbioru całości zgromadzonych odpadów.
8.Wykonawca zobowiązuje się do odbioru każdorazowo odpadów niezależenie od ich ilości.
9.Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dodatkowej usługi odbioru
odpadów(sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach) po telefonicznym lub mailowo zgłoszeniu
takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego.
10.Dodatkowe wymagania dot. realizacji przedmiotowej usługi:
•

Zgodnie z art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r.
poz. 701 ze zm.) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych
poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone

•

Zgodnie z art. 20 ust 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dopuszcza się
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego
niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku
braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego
województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

•

Zgodnie z art.95 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakaźne
odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcenie w spalarniach
odpadów niebezpiecznych. Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach
odpadów.

11.Zamawiający informuje, że rocznie wytwarza około 30 Mg (30000 kg) i ilość ta ze
względu na specyfikę ich wytwarzania może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie
prawo niezrealizowania całości zamówienia, jeżeli jego indywidualne potrzeby będą mniejsze
od przewidywanych. Z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.
12.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w swej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
13.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
14.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie: odbioru, transportu oraz
unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa:
a)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.),

b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
Rozporządzenie 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 Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań
i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1819 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów
medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1116),
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 382 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819).

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wykonywania usługi przez Specjalistę
ds. epidemiologii. W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli Wykonawca przedstawia na
życzenie Zamawiającego odpowiednie dokumenty oraz udziela wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie realizacji usługi
16. Wykonawca jest zobowiązany, że z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego staje się
posiadaczem odpadów i ciążą na nim obowiązki dalszego postępowania zgodnie z wszystkimi
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający z chwilą przekazania odpadów
Wykonawcy przenosi odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.
17. Wykonawca zobowiązuje się, że ponosi Wszelką odpowiedzialność związaną
z zagrożeniem epidemiologicznym z tytułu transportu odpadów niebezpiecznych do
odpowiedniego miejsca utylizacji.
II. Termin wykonania zamówienia
1.Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy zgodnie
z umową i załącznikami do niej.
2.Odbiór odpadów jeden raz w tygodniu z siedziby PZOL w Grojcu AL. Ogrodowa 1, 32-615
Grojec. W przypadku kiedy dzień wyznaczony do odbioru odpadów medycznych będzie dniem
wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu poprzedzającym.
3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się przed podpisaniem umowy uzgodnić dzień tygodnia,
w którym będą odbierane odpady medyczne.
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