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ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ                                                            

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
Usługa okresowego unieszkodliwiania odpadów medycznych z MPGK Sp. z o.o.  Zakład Utylizacji Odpadów 

w Katowicach w okresie przestoju spalarni odpadów. 

 

Zadanie nr 1: Utylizacja zakaźnych odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82*. 

  

1. Przedmiotem zamówienia jest utylizacja zakaźnych odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82* 
z siedziby MPGK Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 w okresach postoju instalacji 
do termicznego przetwarzania odpadów.  

2. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru w okresie realizacji zamówienia wyniesie 100 Mg.  
3. Transport odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach do miejsca utylizacji 

będzie realizowany przez Zamawiającego i nie jest objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. 
4. Utylizacja odpadów wymienionych w pkt. 1 będzie odbywać się na podstawie jednorazowych zleceń w zależności od 

potrzeb Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego w okresie 15 miesięcy od daty udzielenia 
zamówienia. 

5. Odpady przed utylizacją będą każdorazowo zważone przed załadunkiem na wadze będącej własnością Wykonawcy.   
6. Każde przekazanie odpadów będzie następować poprzez wystawienie karty przekazania odpadów, której wzór 

stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819) 

7. Utylizacja odpadów powinna zostać zrealizowana w uprawnionym zakładzie utylizacji, zlokalizowanym na terenie woj. 
śląskiego.  

8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
a. stosowania zasady bliskości, zawartej w treści art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701). 
b. zapewnienia utylizacji odpadów medycznych zgodnie z art. 42 ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701). 
c. w przypadku awarii, postoju instalacji Wykonawcy przekierowanie odpadów na koszt Wykonawcy do innych 

instalacji termicznego przekształcania odpadów zgodnie z zasadą bliskości, zawartej w treści art. 20 ust. 2 ustawy 
o odpadach. 

 

Zadanie nr 2: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych niebezpiecznych innych niż zakaźne o 
kodzie 18 01 06*. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych o kodzie: 18 01 06* z siedziby MPGK 
Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8 w okresach postoju instalacji do termicznego 
przetwarzania odpadów.  

2. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru w okresie realizacji zamówienia wyniesie 12 Mg. 
3. Odbiór i transport odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach będzie 

realizowany na podstawie jednorazowych zleceń w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie określonym 
przez Zamawiającego w okresie 15 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. 

4. Odpad o kodzie 18 01 06* będzie gromadzony przez Zamawiającego w pojemniku typu DPPL.  
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do odbioru odpadu zgromadzonego w pojemniku typu DPPL i 

pozostawienie pustego pojemnika na wymianę.  
6. Załadunek pojemnika typu DPPL na środek transportu Wykonawcy pozostaje po stronie Zamawiającego. 
7. Data i godzina obioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. 
8. Odpady będą każdorazowo zważone przed załadunkiem przez pracowników Zamawiającego na wadze, będącej 

własnością Zamawiającego.  
9. Każde przekazanie odpadów będzie następować poprzez wystawienie karty przekazania odpadów, której wzór 

stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów   
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 819). 

10. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) posiadania odpowiednio przeszkolonej obsługi pojazdów transportujących odpady, 
b) wywozu odpadów pojazdem specjalistycznym, przystosowanym do odbioru odpadów niebezpiecznych,  
c) przekazywania odpadów do uprawnionego zakładu utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, 
d) zapewnienia utylizacji odpadów medycznych zgodnie z art. 42 ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701). 


