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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Usługa odbioru, transport i unieszkodliwianie  odpadów  

z SP ZOZ MSWiA Koszalinie 

  

ZADANIE NR 1 

 

A. WARUNKI OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu  

i zagospodarowania  lub przekazania do zagospodarowania niesegregowanych 

(zmieszanych) i selektywnie zebranych odpadów komunalnych wytworzonych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w Koszalinie we wskazanych poniżej lokalizacjach w szacunkowej ilości 

określonej w szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ 

Lokalizacje miejsca odbioru SP ZOZ MSWiA w Koszalinie: 

a) Koszalin ul Szpitalna 2 – plac wewnętrzny 

2. Kody odpadów objętych usługą: 

- 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

- 20 01 01 / 15 01 01 – Odpady segregowane – Papier i tektura/opakowania z papieru  

i tektury;   

- 15 01 07 – Odpady - opakowania ze szkła; 

- 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe; 

- 20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji; 

3. Termin realizacji zamówienia – 01.02.2021 r. – 31.01.2024 r.  

4. Zakres usługi obejmuje: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

wytworzonych w lokalizacji SP ZOZ MSWiA w Koszalinie ul. Szpitalna 2 oraz dostarczenie 

i udostępnienie pojemników do gromadzenia odpadów na okres obowiązywania umowy. 

Koszt dostarczenia i udostępnienia pojemników winien zostać wliczony w ceny określone 

w załączniku nr 2a do SIWZ. 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wymagana jest należyta staranność i terminowość przy realizacji zobowiązań umowy. 

b) Przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów 

ochrony środowiska 

c) Wykonawca odbierze od Zamawiającego odpady transportem własnym, spełniającym 

odpowiednie wymagania określone w przepisach prawa, na własny koszt z ryzykiem 

załadunku i rozładunku własnymi siłami.  

d) Wykonawca świadczący usługę winien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie 

oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia. 

e) Udostępnienia i ustawiania zamykanych pojemników, odpowiednio oznakowanych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, będących własnością Wykonawcy  

w lokalizacji i ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 

f) Utrzymania pojemników w czystości oraz ich mycia i dezynfekowania ………… razy 

w roku oraz stałej konserwacji, utrzymania sprawności technicznej wymiany i naprawy 

uszkodzonych pojemników. 
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6. Przy odbiorze odpadów Zamawiający, w ustaleniu z Wykonawcą, wystawia kartę 

przekazania odpadów sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w majątku właściciela 

nieruchomości, wyrządzone w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich powstałe  

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu informację o niezgodnym 

gromadzeniu odpadów, w szczególności ich mieszaniu lub przygotowaniu do odbierania 

w niewłaściwych pojemnikach. 

9. Odebrane odpady Wykonawca zobowiązuje się utylizować i zagospodarowywać zgodnie 

z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797) oraz tak, by usługa 

powodowała jak najmniejsze zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska 

naturalnego. 

 

B. WARUNKI REALIZACJI USŁUG 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z należytą starannością  

i dokładnością.  

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem aktualnych przepisów  

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz uzyskał wymagane decyzje 

właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji umowy. 

4. Pracownicy Wykonawcy odbierający odpady będą wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej.  

5. Odpady będą odbierane w godzinach rannych tj. 6:30 – 10:30 zgodnie z ustaloną  

częstotliwością lub po otrzymaniu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia od 

Zamawiającego (forma elektroniczna – email).  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany: 

a) lokalizacji pojemników; 

b) ilości pojemników w zależności od potrzeb; 

c) częstotliwości opróżniania pojemników. 

7. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania wymogów sanitarnych przez pracowników dokonujących odbioru  

i obrotu odpadami oraz do przestrzegania przepisów dotyczących mycia  

i dezynfekcji środków transportu i pojemników. 

b) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz do współpracy z  Zamawiającym  

w zakresie wystawiania kart przekazania odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami 

w tym zakresie.  

c) ponoszenia, w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem umowy, 

samodzielnej odpowiedzialności przed organami uprawnionymi do kontroli  

za prawidłowość odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie 

do wykonywania wydanych przez nich w tym zakresie zleceń na własny koszt; 

d) przeprowadzenia na własny koszt wszelkich niezbędnych czynności i prac 

koniecznych do dostosowania świadczonej usługi do nowych norm i uregulowań 

prawnych, w przypadku, gdy w okresie trwania umowy obowiązujące przepisy ulegną 

zmianie; 



SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin   Załącznik nr 3 do SIWZ 

  Załącznik nr 1 do umowy 
 

Nr postępowania: M-2373-21/2020  Strona 3 z 7  

 

e) posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnych zezwoleń właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny, jak również obowiązującą umowę 

z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub 

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(t.j. Dz. U. 2020.797 ze zm.) o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 

8. Dowodem każdorazowego odbioru odpadów będzie sporządzony przez Wykonawcę druk 

przekazany Zamawiającemu, który stanowi podstawę do wystawienia faktury po 

zakończonym miesiącu.  

9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i przechowywanie odpadów 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do czasu ich odbioru.  

10. Zamawiający wymaga, aby odpady odbierane przez Wykonawcę były 

transportowane/dostarczane do zakładu utylizacji bez przepakowywania bądź 

dodatkowego pakowania.  

11. Wykonawca, w przypadku awarii w podanym w ofercie zakładzie unieszkodliwiania 

odpadów, zapewni alternatywne miejsce unieszkodliwiania odpadów stanowiących 

przedmiot zamówienia oraz zapewni zastępczy środek transportu w przypadku awarii 

pojazdu.  

 

C. POZOSTAŁE WARUNKI 

1. Wykonawca z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego staje się posiadaczem 

odpadów i ciążą na nim obowiązki dalszego postępowania zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Zamawiający z chwilą przekazania odpadów Wykonawcy, przenosi odpowiedzialność  

za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.   

3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w załączniku nr 2a do SWIZ są ilościami 

szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 

 

 

 

Akceptuję powyższe warunki:  

 

 

 

………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE NR 2, 3 i 4  

 



SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin   Załącznik nr 3 do SIWZ 

  Załącznik nr 1 do umowy 
 

Nr postępowania: M-2373-21/2020  Strona 4 z 7  

 

A. WARUNKI OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów medycznych oraz utylizacja leków z placówek Zamawiającego w szacunkowej 

ilości określonej w szczegółowym formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 2a do 

SIWZ .   

Lokalizacje miejsc odbioru odpadów medycznych wytworzonych w SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 

a) Koszalin ul. Szpitalna 2  

b) Połczyn Zdrój Pl. Wolności 10  

2. Kody odpadów objętych usługą: 

- 18 01 02, 

- 18 01 03, 

- 18 01 04, 

- 18 01 06, 

- 18 01 08, 

- 18 01 09, 

- 18 01 10, 

- 18 01 82. 

3. Termin realizacji zamówienia – 01.02.2021 – 31.01.2024 r. 

4. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowej usługi: 

a) zasada bliskości – zgodnie z art. 20 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów 

medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. 

Dopuszcza się unieszkodliwianie 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;   

b) metoda unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797) odpady medyczne unieszkodliwia 

się przez termiczne przekształcenie w spalarni odpadów niebezpiecznych. Zakazuje 

się ich unieszkodliwiania we współspalarni odpadów; 

c) potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów – zgodnie z art. 95 ust. 4-5 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797) Zamawiający wymaga, aby 

posiadacz odpadów, tj. Wykonawca wydawał Zamawiającemu wraz z fakturą 

dokument potwierdzający unieszkodliwianie odpadów medycznych przez termiczne 

przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc. 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,  

b) wymagana jest należyta staranność i terminowość przy realizacji zobowiązań umowy, 

c) przestrzeganie przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów 

ochrony środowiska, 

d) posiadanie aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, 

transportu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz ich składowania 
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e) Wykonawca odbierze od Zamawiającego odpady transportem własnym, spełniającym 

odpowiednie wymagania określone w przepisach prawa, na własny koszt z ryzykiem 

załadunku i rozładunku własnymi siłami, 

f) Wykonawca świadczący usługę winien posiadać niezbędna wiedzę, doświadczenie 

oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

6. Przy odbiorze odpadów Zamawiający, w ustaleniu z Wykonawcą, wystawia kartę 

przekazania odpadów (KPO) sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu 

Zamawiającego lub osób trzecich powstałe podczas wykonywania przedmiotu 

zamówienia. 

8. Odbiór odpadów, o kodach wymienionych w pkt. 2 z wyjątkiem odpadu o kodzie 18 01 02 

odbywać się będzie raz w tygodniu lub częściej, ze wskazanych lokalizacji 

Zamawiającego, w godzinach 7:00 – 13:00.  

9. Odbiór odpadów o kodzie 18 01 02 odbywać się będzie w ciągu 24 godzin od dnia ich 

zgłoszenia.  

10. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowym odbiorze odpadów do dokonywania 

ważenia odebranych odpadów w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

11. Odebrane odpady Wykonawca zobowiązuje się utylizować zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach.  

12. Pracownicy Wykonawcy odbierający odpady muszą być wyposażeni w odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej.    

 

B. WARUNKI REALIZACJI USŁUG 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy z należytą starannością  

i dokładnością.  

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem aktualnych przepisów  

w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz uzyskał wymagane decyzje 

właściwego organu uprawniające na prowadzenie działalności.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji umowy. 

4. Załadunek na środek transportu odbywać się będzie po ich uprzednim zważeniu. 

5. Pracownicy Wykonawcy odbierający odpady będą wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej.  

6. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz wymogów sanitarnych przez pracowników 

dokonujących odbioru i obrotu odpadami oraz do przestrzegania przepisów 

dotyczących mycia i dezynfekcji środków transportu. 

b) systematycznego odbioru odpadów, 

c) wyboru instalacji unieszkodliwiania odpadów położonej w województwie z którego 

nastąpił odbiór. Zaoferowana instalacja winna być eksploatowana oraz powinna 

spełniać standardy emisyjne zgodnie z przepisami ochrony środowiska, 

d) wystawiania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów 

medycznych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 13 stycznia 2014 

r. (Dz. U. z 2014 poz. 107) w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie 
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zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych – nie 

później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego dokument 

dotyczy pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w przypadku jego nieprzedłożenia; 

e) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz do współpracy z Zamawiającym  

w zakresie wystawiania kart przekazania odpadów (KPO) zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów oraz że każdorazowo wskaże w dokumentach miejsce utylizacji 

odpadu; 

f) ponoszenia, w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem umowy, 

samodzielnej odpowiedzialności przed organami uprawnionymi do kontroli za 

prawidłowość odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie do 

wykonywania wydanych przez nich w tym zakresie zleceń na własny koszt; 

g) przeprowadzenia na własny koszt wszelkich niezbędnych czynności i prac 

koniecznych do dostosowania świadczonej usługi do nowych norm i uregulowań 

prawnych, w przypadku, gdy w okresie trwania umowy obowiązujące przepisy ulegną 

zmianie; 

h) posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnych zezwoleń właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

tj. aktualne zezwolenie na transport specjalistyczny, jak również obowiązującą umowę 

z zakładem prowadzącym unieszkodliwianie przedmiotowych odpadów lub 

zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku  

o odpadach (t.j. Dz. U. 2020.797) o kodach odpowiadających przedmiotowi 

zamówienia, 

i) ponoszenia odpowiedzialności związanej z zagrożeniem epidemiologicznym z tytułu 

transportu odpadów niebezpiecznych do odpowiedniego miejsca utylizacji. 

7. Dowodem każdorazowego odbioru odpadów będzie sporządzony przy współpracy  

z Zamawiającym druk, zgodnie z obowiązującym wzorem (Karta Przekazania Odpadu). 

Suma kilogramów odebranych odpadów medycznych z danego miesiąca wskazanych  

w KPO będzie podstawę do wystawienia faktury po zakończonym miesiącu.  

8. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu dokument potwierdzający 

unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych w formie dokumentu określonego 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie 

dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub 

zakaźnych odpadów weterynaryjnych (t.j. Dz. U. 2014.107), nie później niż po upływie 14 

dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego dokument dotyczy, pod rygorem 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku jego 

nieprzedłożenia.  

9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i przechowywanie odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do czasu ich odbioru.  

10. Zamawiający wymaga, aby odpady odbierane przez Wykonawcę były 

transportowane/dostarczane do zakładu utylizacji bez przepakowywania bądź 

dodatkowego pakowania.  

11. Wykonawca, w przypadku awarii w podanym w ofercie zakładzie unieszkodliwiania 

odpadów, zapewni alternatywne miejsce unieszkodliwiania odpadów stanowiących 
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przedmiot zamówienia oraz zapewni zastępczy środek transportu w przypadku awarii 

pojazdu.  

 

C. POZOSTAŁE WARUNKI 

1. Wykonawca z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego staje się posiadaczem 

odpadów i ciążą na nim obowiązki dalszego postępowania zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Zamawiający z chwilą przekazania odpadów Wykonawcy, przenosi na niego lub 

podwykonawcę odpowiedzialność za dalsze gospodarowanie tymi odpadami.   

3. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w załączniku nr 2a do SIWZ są ilościami 

szacunkowymi i mogą ulec zmianie.  

 

 

 

 

 

 

Akceptuję powyższe warunki:  

 

 

 

………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 

 


