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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111943-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów medycznych
2020/S 047-111943
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 026-059386)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej (KOD 1801) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
Numer referencyjny: Zp/4/PN-4/20

II.1.2)

Główny kod CPV
90524000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
„Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.
Szacunkowa ilość kg odpadów w okresie obowiązywania umowy (48 m-cy) – około 1 300 000 kg.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 026-059386

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach określonych
w katalogu zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2.1.2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2020 poz. 10), w szczególności:
18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03),
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,
18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03,
18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytosta...
Powinno być:
„Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”
Szacunkowa ilość kg odpadów w okresie obowiązywania umowy (48 m-cy) – około 1 300 000 kg.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 11/03/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 09:15
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/03/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 19/03/2020
Czas lokalny: 09:30
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Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania, leczenia i profilaktyki
medycznej – KOD 18 01: Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
Lp. Asortyment; Ilość w trakcie trwania umowy (48 m-cy); Jedn. miary
1. Odpady medyczne około 1 300 000 kg
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z diagnozowania,
leczenia i profilaktyki medycznej (KOD 18 01) Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w
Wałbrzychu.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach określonych
w katalogu zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), w szczególności:
18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),
18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03),
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,
18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03,
18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,
18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,
18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08,
18 01 10 – Odpady amalgamatu dentystycznego,
18 01 82 – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.
Kod odpadu medycznego zakaźnego: 180101,180102, 180103, 180104, 18106.
Kod odpadu medycznego inne niż zakaźne: 180107, 180108, 180109, 180110, 180182.
Odbiór odpadów z siedziby Szpitala z dwóch miejsc w Wałbrzychu: ul. Sokołowskiego 4, ul. Batorego 4. Odbiór i
unieszkodliwienie odpadów odbywać się będą sukcesywnie przez okres 48 miesięcy.
Szacunkowa ilość odpadów: około 1 300 000 kg. Nie zrealizowanie umowy w zakresie szacunkowej ilości
kg nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy. Podana ilość jest wartością szacunkową i może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów od Zamawiającego wg ustalonego harmonogramu: 3
razy w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek.
Wykonawca zainstaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego chłodnię tj. kontener lub przyczepę do
3

przechowywania odpadów o pojemności minimum 60 m i temperaturze wewnątrz w przedziale od -4,0oC do
10oC. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić utrzymanie porządku wewnątrz chłodni, dokonywać będzie na
własny koszt jej napraw oraz dezynfekcji jej wnętrza przy każdorazowej wymianie kontenera.
Wystawienie dokumentów polega na przekazaniu karty odpadów przez firmę w formie elektronicznej – system
BDO.
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów odbywać się będą zgodnie z:
— ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 701),
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— ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1396),
— rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975),
— rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016 poz. 1819),
— ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
382),
— rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz.
10),
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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