
Ogłoszenie nr 510048895-N-2020 z dnia 17-03-2020 r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu: „Odbiór i unieszkodliwianie 
odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180101, 180104, 180109 w związku z 

prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 509462-N-2020 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 

00029430300000, ul. Wodociągowa   4, 45-221  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 54 

14 200, e-mail b.jarczewska@wszn.opole.pl, faks 77 54 14 237. 

Adres strony internetowej (url): www.wszn.opole.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 180102*, 180103*, 180101, 

180104, 180109 w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością leczniczą” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

P/4/2020 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 

180102*,180103*, 180101, 180104, 180109 w związku z prowadzoną przez Zamawiającego 

działalnością leczniczą. 1.2. Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 

180102*,180103*, 180101, 180104, , 180109 odbywać się będzie wg opisu przedstawionego w 

niniejszym dokumencie i na warunkach określonych w projekcie umowy będącej załącznikiem 

do niniejszego opisu. 1.3. Planowana miesięczna średnia ilość odpadów medycznych 

dostarczonych przez Zamawiającego w okresie jednego miesiąca wyniesie ok. 3 Mg. Podana 

ilość jest wartością szacunkową. 1.4. Miejscem odbioru odpadów przez Wykonawcę od 
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Zamawiającego jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi 45-221 Opole. 1.5. 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów wytworzonych przez Zamawiającego, w takie 

dni jak.: poniedziałek - środa - piątek w godzinach od 7.25 do 15.00. 1.7. Zbiórkę odpadów z 

oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala dokonuje Zamawiający i dostarcza 

odpady do magazynu odpadów medycznych spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 5 października 2017 r., Dz. U. 2017 poz. 1975, z którego Wykonawca dokonuje 

odbioru odpadów. Załadunek odpadów z magazynu odpadów medycznych na środek transportu 

Wykonawcy dokonuje/ą pracownik/pracownicy Wykonawcy. 1.8. Zamawiający zobowiązany 

jest do każdorazowego ważenia i ewidencjonowania odpadów. 1.9. Wagę przekazywanego 

odpadu Zamawiający każdorazowo wpisuje na worek z odpadem medycznym oraz do „ kwitu 

wagowego” na podstawie którego zliczana jest masa odpadów. Zamawiający na tej podstawie 

wypisuje „ Kartę przekazania odpadu w systemie BDO dla każdego rodzaju wytworzonego 

odpadu w/w pkt. 1.2 W przypadku awarii systemu BDO lub do dnia 30.06.2020 r. dopuszcza się 

prowadzenie ewidencji na kartach papierowych zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o 

zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 1.10. Zamawiający posiada 

legalizowaną wagę elektroniczną, która znajduję się w magazynie odpadów medycznych. 1.11. 

Celem wykonywania niniejszego zamówienia na czas trwania umowy Wykonawca zaopatrzy na 

swój koszt: a) miejsce składowania odpadów medycznych u Zamawiającego w zamykane 

pojemniki z tworzywa sztucznego na kółkach z zaworem spustowym, o wymiarach i liczbie 

niezbędnej do bezpiecznego przechowywania odpadów o kodzie 180103*, 180101, 180104, 

180109 oraz umożliwiające ich transport dźwigiem towarowym usytuowanym w pobliżu miejsca 

ich składowania celem dokonania załadunku. 1.12. W przypadku niedotrzymania terminu 

odbioru odpadów medycznych, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego 

zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 1.13. W 

przypadku odbioru odpadów przez Wykonawcę realizowanego środkiem transportu, będzie on 

przystosowany do przewozu odpadów medycznych. 1.14. Wykonawca będzie dokonywał 

bieżącej dezynfekcji pojemników na odpady medyczne. 1.15. Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty związane z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów medycznych. 1.16.Wykonawca w 

związku z obowiązującymi przepisami prawnymi musi posiadać aktualny wpis do rejestru BDO. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 90524000-6

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90524200-8, 90524400-0, 90513300-9 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 295200.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
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Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak

Nazwa wykonawcy: REMONDIS MEDISON Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Puszkina 41 

Kod pocztowy: 42-530 

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza 

Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

Nazwa wykonawcy: REMONDIS MEDISON Chrzanów Sp. z o.o. 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: ul. Powstańców Styczniowych 9 

Kod pocztowy: 32-500 

Miejscowość: Chrzanów 

Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 219672.00 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 219672.00 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219672.00 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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