
 

 

Otwock, dn. 13.11.2018r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić 

Państwa firmę do złożenia oferty na odbiór i transport do miejsca unieszkodliwiania 

odpadów medycznych o kodach grupy podstawowej 18 01. 

 

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odbiorze i transporcie do miejsca 

unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach grupy podstawowej 18 01 z SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 

grudnia 2019 roku. 

 

Zakres umowy obejmuje: 

1) Odbiór odpadów medycznych o kodach podstawowych 18 01, 

2) Załadunek odpadów medycznych, 

3) Przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentu 

potwierdzającego przekazanie odpadów, 

4) Transport odpadów medycznych własnym pojazdem specjalistycznym, 

5) Przekazanie odpadów do uprawnionego zakładu utylizacji, 

6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych. 

 

Pozostałe postanowienia umowne: 

 

1) Przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, 

2)  Odbiór odpadów odbywa się z miejsca łatwo dostępnego, z dogodnym, 

utwardzonym dojazdem dla samochodu specjalistycznego, w obecności 

wyznaczonego pracownika Zamawiającego, 

3) Odbiór odpadów odbywa się raz na 2 tygodnie, 

4) Za załadunek odpowiedzialny jest Wykonawca, 

5) Na wynagrodzenie Wykonawcy składać się będzie:  

• stała miesięczna opłata – stanowiąca pełną gotowość Wykonawcy, koszty 

dojazdu, etc. 



 

 

• opłata zmienna – stanowiąca iloczyn kwoty jednostkowej i ilości odebranych 

kilogramów odpadów medycznych. 

6) Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00;  20 listopada 2018 r., 

2. Sposób złożenia oferty: e-mail, sekretariat Szpitala 

3. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

4. Termin realizacji usługi: 01.01.2019r. – 31.12.2019r. 

5. Załączniki:   załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

    Z,ałącznik nr 2 – wzór umowy    

6. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  

ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w treści ogłoszenia. 

7. Faktura VAT:   płatna w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia faktury 

 

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

 

Dariusz Kołodziejczyk 


