Załącznik Nr 2b do SWZ
Załącznik nr 2 do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ODBIÓR ODPADÓW KUCHENNYCH
Przedmiotem zamówienia jest zbieranie, transport

i utylizacja odpadów powstałych w związku

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08 odbiór (wraz załadunkiem), transport i utylizacja:
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z grupy 20 01 08 – odbiór z lokalizacji wymienionych
w pkt.a,b.c – poniedziałek, środa, piątek

a) Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8 - średnio miesięcznie 2,200Mg

b) Szpital Dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 56/58 - średnio miesięcznie 0,580Mg
c) Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny

przy ul. Jarochowskiego 18 wjazd od ulicy

Niegolewskich 2- średnio miesięcznie 0,440Mg
Po wcześniejszym (14 dniowym wyprzedzeniem) poinformowaniu Wykonawcy o przeniesieniu lokalizacji ,
przedmiot zamówienia będzie świadczony w następującym miejscu:
a) Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka przy ul. Adama Wrzoska 1
b) Szpital Św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18:
Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia, mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów
z grupy 20 01 08.
1) Zamawiający informuje, że podane poniżej ilości odpadów będących przedmiotem niniejszego
postępowania przetargowego są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy (z okresu 6-ciu
miesięcy), które w trakcie trwania umowy mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od
rzeczywistych, bieżących potrzeb Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega, że odbiór i transport odpadów następować będzie w przypadku świąt w dodatkowym
uprzednio uzgodnionym terminie.
2) Odpady kuchenne ulegające biodegradacji z grupy 20 01 08 – odbiór z lokalizacji wymienionych
w pkt.a,b.c – będą odbierane raz dziennie po kolacji z oddziałów
a) Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8 - średnio miesięcznie 2,200 Mg
b) Szpital Dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 56/58 - średnio miesięcznie 0,580 Mg (z wyjątkiem oddziału
zakaźnego)
c) Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny przy ul. Jarochowskiego 18 wjazd od ulicy Niegolewskich
2- średnio miesięcznie 0,440 Mg
Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia, mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów
z grupy 20 01 08.
Pozostałe wymagania:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował środkami transportu o ładowności zapewniającej
systematyczny odbiór odpadów od Zamawiającego w ilościach i terminie określonym w SWZ.
2) Odbiór i transport odpadów musi odbywać się za pomocą innego środka transportu niż dostawa
żywności

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany częstotliwości i miejsca wywozu odpadów w trakcie
trwania umowy.
4) Zamawiający wymaga, aby odebrane przez Wykonawcę odpady utylizowane były zgodnie z Ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U.2013 poz. 212 z późn. zm.) i Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska( Dz.U. Z 2016 r. poz.672 z póź.zm.)
5) Odpady Zamawiający przekazywał będzie na podstawie druku: KARTA

PRZEKAZANIA

ODPADU.
6) Wykonawca w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania
ponosić będzie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli
prawidłowość odbioru, transportu i utylizacji odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się

za

do

wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny koszt.
7) Ilości wskazane w szczegółowej ofercie cenowej zostały podane orientacyjnie i mogą ulec
zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości zamówienia wynikającej z umowy,
Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń z tego

tytułu.

9) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy od dnia 01.01. 2022 r..

Dokumenty:
1) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.
2) Zezwolenie na transport odpadów.
3) Zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów.

