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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego / 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru, transportu  

i unieszkodliwienie odpadów. 

2. Zamawiający informuje, że posiada odpady z grupy 18 - odpady medyczne  

i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych 

niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) zgodnie z klasyfikacją 

odpadów wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10), w tym: 

1) odpady w podgrupie o kodzie: 18 02 02* 

Kod Rodzaj odpadów Źródło powstawania 

18 02 02* 

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 

1. Hodowle 

mikrobiologiczne w 

opakowaniach plastikowych 

i sprzęt jednorazowy np. 

głaszczki, ezy, końcówki do 

pipet, testy API. 

2. Krew/pochodne krwi (w 

opakowaniach plastikowych 

bez igieł). 

 

 

2) odpady w podgrupie o kodzie 18 02 05*, 18 02 06: 

Kod 
Rodzaj  

odpadów 
Źródło powstawania 

18 02 05* 

Chemikalia, w 

tym odczynniki 

chemiczne, 

zawierające 

substancje 

niebezpieczne 

1. Odczynniki chemiczne i ich roztwory 

zawierające substancje niebezpieczne, 

przeterminowane lub zbędne odczynniki 

chemiczne. 

2. Fiolki szklane po oznaczeniach 

chromatograficznych, płytki chromatograficzne. 

3. Końcówki pipet, używane kolumienki spe i 

kolumienki A, strzykawki plastikowe, plastikowe 

opakowania po odczynnikach. 

4. Zużyte barwniki mikrobiologiczne. 

5. Pojemniki po zużytych odczynnikach: 

a) plastikowe, b) szklane.  

18 02 06 

Chemikalia, w 

tym odczynniki 

chemiczne, inne 

niż wymienione w 

18 02 05* 

1. Odczynniki chemiczne i ich roztwory nie 

zawierające substancji niebezpiecznych. 

2. Pojemniki po zużytych odczynnikach: 

a) plastikowe, b) szklane.  
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3. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699) 

przez: 

1) unieszkodliwianie odpadów – rozumie się proces niebędący odzyskiem, nawet 

jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii  

(art. 3 ust. 1 pkt 30); 

2) odpady niebezpieczne – rozumie się odpady wykazujące co najmniej jedną 

spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są 

odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik do Rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 10) w sprawie katalogu 

odpadów. Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady 

oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju 

odpadów (art. 3 ust. 4 ). 

4. Planowana ilość została sporządzona na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy 

i zostały wskazane poniżej. Ilość odpadów stanowiąca przedmiot zamówienia jest 

tylko i wyłącznie określeniem ilości, do której prawdopodobnie będzie zrealizowane 

zamówienie, co nie oznacza, że we wszystkich pozycjach ilości te zostaną 

wyczerpane. 

5. Wykonawca musi posiadać stosowne pozwolenia, o których mowa w Ustawie  

o odpadach i rozporządzeniach do niej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) ważne w 

okresie obowiązywania umowy.  

6. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres 

podstawowy oraz zakres opcjonalny związany ze zleceniem dodatkowych usług 

odbioru odpadów, których wykorzystanie zależne jest od potrzeb i możliwości 

finansowych Zamawiającego. 

7. Zakres: 

1) Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów o kodzie 18 02 02*  

w przewidywanej ilości: podstawa: 14000 kg, opcja: 6000 kg, razem: 20 000 kg. 

a) Średniomiesięczne ilości odpadów przekazywanych w ostatnich 12 miesiącach 

wynoszą: 1500 kg, przy czym minimalne ilości to 900 kg/m-c, maksymalne 

ilości to 2200 kg/m-c.  

b) Odbiór minimum 1 raz w tygodniu, w dni robocze ustalone między Stronami. 

Uwaga: Proponowana częstotliwość odbiorów jest jednym z kryteriów oceny 

ofert. Zadeklarowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia powinien 

być realny. 

2) Odbiór, transport i unieszkodliwienie chemikaliów i odczynników chemicznych  

o kodach 18 02 05*, 18 02 06 w przewidywanej ilości łącznie 100 kg.  

a) Odbiór maksymalnie 2 razy w roku, po e-mailowym uzgodnieniu terminu 

odbioru, nieprzekraczającym 14 dni od dnia uzgodnienia.  

8. Warunki realizacji: 

1) Odbiór odpadów będzie odbywał się w godzinach 8.00 - 15.00 z Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109. 

2) Odbiór i transport odpadów będzie odbywał się w pojemnikach Wykonawcy.  

3) W ramach realizacji umowy i przez cały okres jej trwania, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wielorazowych, szczelnych kontenerów 

jezdnych o pojemności 240l±10l z pokrywą na odpady w ilości 6 szt. 

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość w sytuacji zwiększonej ilości odpadów 
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zwrócenie się do Wykonawcy o konieczność dostawienia pojemników  

w zwiększonej ilości (maksymalnie 2 szt.), aby zapewnić zabezpieczenie ciągłości 

realizacji umowy. 

5) Odpady powinny być przekazane na Kartach Przekazania Odpadów na linii: 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii (ZHW ul. Warszawska 109) – Transportujący 

– Podmiot uprawniony do zbierania lub unieszkodliwiania tych odpadów. 

6) Odbiór i transport odpadów będzie odbywał się przy użyciu samochodów 

Wykonawcy, które spełniają warunki sanitarne do przewozu odpadów 

niebezpiecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 

października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów 

(Dz. U. z 2016, poz. 1742). 

7) Ustala się następujący tryb przyjęcia odpadów:  

a) Potwierdzeniem każdorazowego przekazania odpadów będzie odpowiedni 

dokument przekazania odpadu. Na dzień podpisania umowy właściwym 

przepisem jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. 

poz. poz. 699). 

b) Dokument przekazania odpadów zostanie sporządzony przez Zamawiającego  

w systemie BDO. 

c) Upoważniony przez Zamawiającego pracownik wpisuje w karcie przekazania 

odpadów wagę odpadów przekazanych do unieszkodliwienia. 

d) Wykonawca odpowiada za załadunek pojemników na samochód w siedzibie 

Zamawiającego. 

e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za załadunek, wywóz  

i unieszkodliwianie odpadów. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) odbioru oraz załadunku odpadów; 

b) transportu odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z miejsca ich 

wytworzenia do miejsca ich unieszkodliwienia; 

c) unieszkodliwienia odpadów; 

d) wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z aktualną treścią ustawy  

o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych. 

9) Z chwilą odbioru odpadów od Zamawiającego, Wykonawca staje się posiadaczem 

odpadów i ciążą na nim obowiązki dalszego postępowania zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający z chwilą przekazania 

odpadów Wykonawcy przenosi na Wykonawcę odpowiedzialność za dalsze 

gospodarowanie tymi odpadami. 

 

 

Sporządziła: Lidia Obrębska, Justyna Olendrzyńska. 


