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ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I 

ZAGOSPODAROWANIA  ODPADÓW MEDYCZNYCH 

nr sprawy: SPZOZ.ZP/2300/1/21 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 
 
sekretariat  
tel. 61 44 36 501, fax. 61 44 45 720 
strona internetowa: www.spzoz-grodzisk.pl 
e-mail: a.linkiewicz-mendel@spzoz-grodzisk.pl 
ePUAP: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP  
REGON  000317760    NIP  995-00-36-856 
KRS: Zamawiający wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto             
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000009436 
Godziny pracy Zamawiającego: 7.00-14.30 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim prowadząc postępowanie na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 z późniejszymi zmianami) w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA  

(UNIESZKODLIWIANIA)  ODPADÓW MEDYCZNYCH  

2. Klasyfikacja dostaw wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
Kody CPV: 

90500000 – 2 Usługi związane z odpadami, w tym: 
90524000 – Usługi w zakresie odpadów medycznych 
90524400 – Usługi, gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

3. Szczegółowy opis zamówienia i warunki jego realizacji:  
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania 

(unieszkodliwiania) odpadów MEDYCZNYCH powstających w SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim 
– ul. Mossego 3 w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z możliwością przedłużenia w razie nie 
wykorzystania kwoty - wartości umowy, kody odpadów: 180102,  180103,  180106,  180101,  
180104,  180107,  180109. Tak opisany przedmiot zamówienia w dalszej części będzie nazywany 
przedmiotem zamówienia, przedmiotem umowy lub odbiorem odpadów.  

2) Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania w okresie 12 miesięcy wynosi  40.000 kg 
w okresie umowy. Ilość odpadów uzależniona jest od ilości pacjentów.  

3) Częstotliwość odbioru: dwa – trzy razy w tygodniu. 
4) Lokalizacja miejsca odbioru: ul. Mossego 3. 
5) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, w tym zgodnie z regulacjami przywołanej ustawy w myśl jej art. 20.  
6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do świadczenia usługi zapewni niezbędną ilość 

pojemników do gromadzenia wytwarzanych odpadów z poszczególnych komórek organizacyjnych. 
Pojemniki na odpady medyczne będą umieszczone w magazynie do czasowego przechowywania 
odpadów medycznych. Pojemniki winy mieć szczelne pokrywy oraz rozmiar umożliwiających ich 
swobodny transport do magazynu. Do pojemników będą gromadzone odpady z poszczególnych 
komórek organizacyjnych.  

7) Odpady będą odbierane sukcesywnie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu z magazynu do 
czasowego przechowywania odpadów medycznych lub innego wyznaczone przez Zamawiającego 
miejsca. Odbiór ma się odbywać zgodnie z kartą odpadów (data, kod odpadu, waga, podpisy, miejsce 
utylizacji) w obecności dwóch stron (pracownik wykonawcy i pracownik obsługi Zamawiającego). 


