
 

Szacowanie wartości zamówienia na okres 12 miesięcy 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór przez Wykonawcę od Zamawiającego, 

transport do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie odpadów 

niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 

09,18 01 06 

2. Wspólny słownik zamówień (KOD CPV): 90.52.43.00-9, 90.52.40.00-6 

3. W ramach oferowanej usługi  Wykonawca zapewni:  

1) ważenie odpadów i przekazywanie protokołu ważenia Zamawiającemu najpóźniej 

przy następnym odbiorze odpadów medycznych, 

2) pojemniki do gromadzenia  niebezpiecznych odpadów medycznych w ilości 150 

sztuk o  pojemności 60 l, zgodnie z  zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

3) wystawianie każdorazowo przez Wykonawcę przy odbiorze „karty przekazania 

odpadu” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 

r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

– Dz. U. z 2019 r. poz. 819)  

4) Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług w ww. zakresie odbywało się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

a w szczególności przepisami: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 

1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087,2166, z 2020r. 

poz. 284, 695), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020r. poz. 797, 875), 

c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 r., 

poz. 1975), 

d) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. 

U. 2019 r., poz. 382 ) 

4. Odbiór i unieszkodliwienie odpadów odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 

miesięcy w godz. 7:00- 14:00.  

 

 

Ilość odpadów uzależniona jest od ilości pacjentów przebywających w 

placówce oraz ilości wykonywanych zabiegów. 

 

 



 

Lp

. 
Nazwa odpadu KOD 

Ilość 

przewidywa

na w ciągu 1 

roku 

Cena 

jednostko

wa za 1 

kg brutto 

 

Wartość 

na okres 

1 roku 

1 

Części ciała i organy oraz 

pojemniki na krew i 

konserwanty służące do 

jej przechowywania  

18 01 

02* 
1500 Mg   

 

2 

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 

(np. zainfekowane 

pieluchomajtki, podpaski, 

podkłady) 

18 01 

03* 
260 000  Mg   

 

4 
Leki inne niż wymienione 

w 18 01 08 

18 01 

09* 
5 Mg  

 

5 

Chemikalia, w tym 

odczynniki chemiczne, 

zawierające substancje 

niebezpieczne 

18 01 

06* 
0,300 mg  

 

Razem 
 


