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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174974-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych
2022/S 066-174974

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
Adres pocztowy: Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Głuchowska
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych wraz z ich odbiorem i 
transportem
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-9354/2021

II.1.2) Główny kod CPV
90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych a 
także wysoce zakaźnych , wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących ze Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 
w Poznaniu w ilości ok. 450.000 kg rocznie.
Uwaga! Wskazane ilości zostały podane orientacyjnie w celu przygotowania oferty i mogą ulec zmianie w 
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów niebezpiecznych (zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dn. 05.10.2017r. 
Dz.U z 2017 poz. 1975) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w rozbiciu 
na poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów określone w SWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 227 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych a 
także wysoce zakaźnych , wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących ze Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 
3 w Poznaniu w ilości ok. 450.000 kg rocznie.Uwaga! Wskazane ilości zostały podane orientacyjnie w celu 
przygotowania oferty i mogą ulec zmianie w
zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów 
niebezpiecznych (zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dn. 05.10.2017r.
Dz.U z 2017 poz. 1975) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w rozbiciu 
na poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów.
2. Odpady niebezpieczne:
a) Kod: 160.506 -chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje
niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i
analitycznych – ok. 1000 kg
b) Kod: 180102 –części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
konserwanty służące do ich przetwarzania - 4000 kg
c) Kod: 180103 - odpady, które zawierają żywe drobnoustroje
chorobotwórcze i lub ich toksyny oraz inne formy zdolne
do przeniesienia materiału genetycznego - 430.000 kg
d) Kod: 180104 - inne nie wymienione w 180103 – 3.000 kg
e) Kod: 180106 - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne –2.000 kg
f) Kod: 180107 - inne nie wymienione w 180106 – 200 kg
g)Kod: 180108 - leki cytotoksyczne, cytostatyczne - 200 kg
h)Kod: 180109 - leki inne niż wymienione w 180108 –100 kg
i) Kod: 180110 - odpady amalgamatu dentystycznego – 200 kg
j) Kod: 180182 - pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego–9300 kg
(przechowywanych w odpowiednich pojemnikach) z miejsc ich składowania, transporcie pojemników z 
odpadami do utylizacji specjalnie przystosowanymi środkami transportu oraz unieszkodliwianiu odpadów 
niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie w spalarni przystosowanej i uprawnionej do 
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termicznego przekształcania odpadów , a także, w miarę potrzeb zamawiającego, dostarczenie dodatkowych 
pojemników po uzgodnieniu między stronami.
Odbiór odpadów wysoce zakaźnych (np. z podejrzeniem COVID-19) odbywać się będzie z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, transportem przystosowanym do przewozu odpadów niebezpiecznych . Przy zwiększonej
3 / 6
ilości odpadów dodatkowy odbiór i transport na zgłoszenie (drogą e-mailową) w dniu uzgodnionym między 
stronami.
Odbiór odpadów wysoce zakaźnych (np. z podejrzeniem wirusa Ebola) odbywać się będzie z zachowaniem 
odpowiednich procedur związanych z ich odbiorem tj. odrębnym transportem przystosowanym do przewozu 
odpadów wysoce zakaźnych i spalaniem , codziennie , w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
Ze względu na nieprzewidywalność zlecenia odbioru odpadów wysoce zakaźnych (co uzależnione jest od 
sytuacji wystąpienia np. wirusa Eboli), usługa odbywać się będzie na zasadzie odrębnych zleceń podczas 
realizacji usługi, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego. Odpady zakaźne , zawierające np.wirus Ebola, 
należące do kategorii A- jako towar niebezpieczny dużego ryzyka, zostaną odpowiednio zabezpieczone 
(spakowane) przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi 
sposobu ich pakowania, zgromadzone w wyznaczonym kontenerze , w odpowiednim pomieszczeniu, i bez 
konieczności przepakowywania będą odbierane przez Wykonawcę usług , zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przekazania tego rodzaju odpadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1)cenę za unieszkodliwianie 1 kg odpadów niebezpiecznych wraz z odbiorem i transportem (cz.I formularza) 
w wysokości 5,10,- netto (bez VAT) zł 2) cenę za unieszkodliwianie 1 kg odpadów niebezpiecznych „covidowe” 
wraz z odbiorem i transportem (cz.II formularza) w wysokości 6,00,- netto (bez VAT) zł
3)cenę za unieszkodliwianie 1 kg odpadów wysoce zakaźnychw wysokości6,00,- netto

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 248-656771

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
02/02/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 62-510
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 227 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy ustawy Prawo 
zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z póżn.zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2022
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