
Opis przedmiotu zamówienia

Ętuł zadania Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia
pokonsumpcyjnych wytworzonych w Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła IIw Zamościu

odpadów
Szpitalu

Przedmiotem zamówienia będzie :

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia wymienionych rodzajow i ilości odpadów
on

- 
kody odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 s§cznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz,U. 2020 poz. l0),:

1. Szacunkowa, maksymalna ilośc odpadów pokonsumpcyjnych wyniesie 95 000

kg na 2 lata (czas obowiązywania umowy);
2. Dokumentem potwi er dzającym każdor azowe wykonanie usług i będzie Karta

przekazania odpadów wystawiona w systemie BDO zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie

rodzajów odpadów i ilości odpadóq dla których nie ma obowiązku
prowadzenia ewidencj i.

3. Z|ęceniobiorca ponosi odpowiedzia\nośc z tytńu zagrożeń w środowisku,
powstałych na skutek niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

4. Termin wykonania usługi -I raz w tygodniu, w szczegoLnych przypadkach

dodatkowo na zgłos zenię zleceniodawcy ;

5. Wykonawca nieodpłatnie dostarczy Szpitalowi czyste pojemniki na odpady
pokonsumpcyjne - 14 sztuk o pojemności 100 - 150 1, i na oleje i tłuszczę -
2 sńtlki o pojemności 20 - 601. W szczególnych ptzypadkach Zamawiający
może zwiększy ó liczb ę poj emników ;

6. Pojemniki muszą być myte przęz Wykonawcę i dostarczafle do szpitala czyste;
7. Forma płatności: przelew 30 dni od da§ otrzymania faktury wystawionej

przez zleceniobiorcę;
8. Usfuga obejmuje: odbiór, transport i unieszkodliwienie bądź odzysk odpadów

z zachowaniem przepisów ustaw:
. ustawy zdnia14.12.20I2r. O odpadach (tekst jednolity Dz.U.202Ir,,poz.779),
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. ustawy z dnia 27 .04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.IJ.
2020r. poz. 1219),

g. Transport odpadów będzie odbywał się środkami transportowymi

Wykonawcy.
10. okres rea|izacji zamówięnia - 2 lata od daty podpisania umowy,
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