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Załącznik nr 3A do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa  przedmiotu zamówienia: 

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego 

sp. z o. o. 

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych 

ze Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa; 

2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu 

i utylizacji odpadów medycznych o kodach określonych w katalogu zamieszczonym 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. poz. 1923): 

a) 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki; 

b) 18 01 02 – części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania; 

c) 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; 

d) 18 01 04 – inne niż wymienione w 18 01 03; 

e) 18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje 

niebezpieczne; 

f) 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 

g) 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08; 

h) 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. 

3) Szczegółowe zestawienie ilości poszczególnych grup odpadów znajduje się w Formularzu 

cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych grup odpadów przedmiotu 

zamówienia  wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym. Zmiany te nie mogą 

powodować zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

Termin realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w terminie 3 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 1 października 2020 roku;  

2) Odbiór opadów medycznych i organicznych będzie realizowany przez Wykonawcę co 24 

godziny, najpóźniej do godz. 10.00. Jeżeli w tym okresie temperatura powietrza będzie 

przekraczała 25°C to odbiór odpadów o kodach 18 01 01-18 01 03 będzie się odbywał co 24 

godziny również w dni ustawowo wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta. 
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3) Odbiór odpadów - odczynników chemicznych będzie się odbywał każdego ostatniego dnia 

roboczego w danym miesiącu. 

4) Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów odbiorów odpadów w zależności 

od bieżących potrzeb. 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru powyższych odpadów medycznych ze Szpitala 

Czerniakowskiego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa. 

 


