
 
_________________________________________________________________________________________ 

Institute of Mother and Child 
L’Institut de la Mère et de l’Enfant 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 
Dział Zarządzania Infrastrukturą, Sekcja Techniczna: tel: 22 32-77-247 fax: 22 32-77-246 
www.imid.med.pl 

 

Warszawa, 29.11.2018 roku   

Znak sprawy: A/DA.25.1.2018 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

– ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR A/DA.25.1.2018 
 

Działając w imieniu Instytutu Matki i Dziecka zapraszam do złożenia ofert 

na usługę wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych na okres 18 

miesięcy o wartości do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8, wyłączonej ze 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  

(tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego   

Instytut Matki i Dziecka 

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a  

tel.: (22) 32 77 230/ 530, www.imid.med.pl  

Godziny urzędowania: dni robocze w godz. 8:00 – 15:30 

 

2. Określenie trybu zamówienia 

Udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty  

30 000 euro netto  

 

3. Rodzaj zamówienia 

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych na 

terenie Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 

 

„Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych” z Instytutu Matki i 

Dziecka w Warszawie 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych na terenie Instytutu 

Matki i Dziecka w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

a w szczególności  z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2018 poz. 21 ) 

oraz na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 1. 

http://www.imid.med.pl/
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Odbiór i utylizacja dotyczy odpadów: 

 

1. Odpady medyczne zakaźne 

 

Kody odpadów: 

 

    18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03); 

     18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 

toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują 

choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z 

wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82; 

     18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej 

o właściwościach zakaźnych; 

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych. 

 

2. Odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne 

 

Kody odpadów: 

 

    18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 

niebezpieczne tj. chemikalia lub substancje o niebezpiecznych właściwościach występują 

zwłaszcza w laboratoriach przy pracach diagnostycznych bądź na skutek korzystania z 

aparatury diagnostycznej w laboratoriach; 

    18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne tj. leki kancerogenne, mutagenne i 

reprodukcyjno-toksyczne (leki CMR), powstające przy przygotowywaniu i stosowaniu leków 

rakotwórczych, ze szkodliwym wpływem na genom lub leków reprodukcyjno-toksycznych, 

powstają, jako odpady w zakresie opieki nad pacjentem przy zastosowaniu odpowiednich 

leków (np. onkologia), w aptekach, w gabinetach lekarskich i laboratoriach; 

    18 01 10 – Odpady amalgamatu dentystycznego. 

 

3. Odpady medyczne inne niż niebezpieczne 

 

Kody odpadów: 

 

    18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03); 

    18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 tj. niezakaźne – narzędzia do 

operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe, odzież jednorazowego 

użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki infuzyjne, miski, naczynia;  

    18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 

np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone 

chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych; 
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    18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, 

przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe  

i prekursory grupy I-R. 

    18 01 81 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, 

inne niż wymienione w 18 01 80 

 

4. Odbiór zużytych baterii i akumulatorów. 
 
Warunki realizacji zamówienia: 

 

 1)  Odbiór odpadów wraz załadunkiem z miejsca wstępnego magazynowania 

zlokalizowanego na terenie Zamawiającego (komora chłodnicza) w Warszawie przy ul. 

Kasprzaka 17a , z częstotliwością co 72 godziny w godz. od 7.30 do godz. 14.30. 

2)  Zachowania ciągłości odbioru, aby odpady nie stanowiły zagrożenia sanitarno-

epidemiologicznego. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów od Zamawiającego  stając się 

z chwilą przejęcia odpadów wraz z dokumentem obrotu odpadami, posiadaczem odpadów 

w rozumieniu ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca przejmuje 

obowiązek dalszego gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

4) W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowej usługi, ponad ustalone 

terminy realizacji zamówienia, odbiór odpadów będzie odbywał się na telefoniczne 

zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia lub w innym terminie, 

po uprzednim uzgodnieniu ze zgłaszającym. 

5)  W przypadku  gdy    dzień  odbioru odpadów przypadać  będzie  w  dniu  ustawowo  

wolnym od pracy, odbiór odpadów w poprzedzającym go dniu pracy lub pierwszym 

następującym po nim dniu pracy, z zachowaniem czasu ich przechowywania zgodnego 

z prawem. 

6) Transport odpadów z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania 

z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących przy transporcie odpadów 

niebezpiecznych. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca musi dysponować 

specjalistycznymi środkami transportu. 

7) Przetwarzanie odpadów medycznych, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów 

medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Zakaźne odpady medyczne, muszą być unieszkodliwiane zgodnie art. 20 ust. 2 – ust. 6 tj. 

„zasadą bliskości” ustawy 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. z 2018 poz.21). Usługa 

musi być wykonana przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów 

niebezpiecznych, przestrzegając zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych 

we współspalarniach odpadów, zgodnie z art. 95 ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie instalację unieszkodliwiania 

zakaźnych odpadów medycznych odebranych od Zamawiającego (miejscowość, adres 

położenia instalacji) oraz złożyć oświadczenie o posiadaniu wolnych mocy 

przerobowych w instalacji spełniającej zasadę bliskości. 

9)  Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie  na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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10) Zamawiający wymaga dla każdej partii odebranych odpadów  dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych – zgodnie z art. 95 

ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21) oraz rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych (Dz. U. z 2014, poz. 107). 

Zamawiający wymaga aby  Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokument 

potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych nie później niż po 

upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument 

dotyczy. 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte od Zamawiającego 

odpady oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę zakaźnymi 

odpadami medycznymi – związaną z procesem transportu, unieszkodliwiania odpadów 

oraz innych spraw związanych z dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, 

prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, 

przechodzi na Wykonawcę w momencie odbioru zakaźnych odpadów medycznych wraz 

z dokumentem – „Kartą przekazania odpadu” i obciąża Wykonawcę do chwili zakończenia 

unieszkodliwiania. 

12) Wykonawca w zakresie świadczonej usługi ponosi wszelkie konsekwencje prawne 

i finansowe przed organami uprawnionymi do kontroli za prawidłowość odbioru, 

transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz jednocześnie zobowiązuje się do wykonania 

wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń, na własny koszt i ryzyko. 

13) Każde niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi lub opóźnienie w jej 

wykonaniu, uprawnia Zamawiającego do zaangażowania innych osób prawnych lub 

fizycznych w celu realizacji przedmiotu umowy (tzw. wykonanie zastępcze). Koszty 

wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. 

14) Zamawiający zastrzega, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powziętych 

w  stosunku do złożonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów może zwrócić się 

o udzielenie stosownych informacji do właściwego ze względu na miejsce położenia 

instalacji przetwarzania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub marszałka 

województwa. 

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli odległości pomiędzy siedzibą 

Zamawiającego a miejscem unieszkodliwiania wskazanym przez Wykonawcę w złożonej 

ofercie, zgodnie z danymi uzyskanymi ze strony internetowej https://maps.google.pl/ - 

najkrótsza sugerowana trasa przejazdu. 

 

5. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

90.52.40.00-6  Usługi w zakresie odpadów medycznych 

90.52.44.00 -0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych 

90.51.33.00 -9 Usługi spalania odpadów 

                                                         

6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
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7. Termin wykonania zamówienia   

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywnie w ciągu 18 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy transportem Wykonawcy lub na jego koszt.  

Termin wykonania  poszczególnych odbiorów nie może być dłuższy niż: 3 dni robocze od 

poniedziałku  do piątku w godzinach 7:30-14:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 

8.  Termin płatności 

Wymagany termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.  
 

9. Kryteria oceny oferty 

1. Oferty Wykonawców, którzy nie wykonali terminowo zamówienia na rzecz Instytutu 

Matki i Dziecka w okresie ostatnich 6 m-cy, przed upływem terminu składania ofert nie 

będą rozpatrywane. 

2. Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak 

również unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

 

10.  Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz 

podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Każda zapisana 

strona oferty powinna być parafowana przez osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje również o możliwości sygnalizacji potencjalnych 

nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem narzędzi informatycznych w 

szczególności: 

a) antykorupcja@imid.med.pl, dyr@imid.med.pl, 

b) POIS@mr.gov.pl 

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem danych osób fizycznych Wykonawcy jest Instytut Matki i Dziecka, 

reprezentowany przez Dyrektora Instytutu, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, 

adres strony internetowej: www.imid.med.pl; 

mailto:antykorupcja@imid.med.pl
mailto:dyr@imid.med.pl
mailto:POIS@mr.gov.pl
http://www.imid.med.pl/
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2) w Instytucie Matki i Dziecka wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który 

realizuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, 

kontakt w siedzibie Administratora Danych, adres poczty elektronicznej 

iod@imid.med.pl, telefon 22 32 77 394; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane 

identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ złożenia ofert na dostawę paliw 

do karetek, samochodu osobowego, agregatów prądotwórczych prowadzonym w 

trybie zapytania ofertowego,   

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych[1]; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];   

                                                           
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:iod@imid.med.pl
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

13.  Oferta powinna zawierać: 

– formularz ofertowy 

– Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu 

właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 

– decyzje na zbieranie i transport odpadów lub wpis do „Rejestr podmiotów 

wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami”, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. 

U. z 2018 poz. 21) 

– decyzje właściwego organu w sprawie pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenia instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na ponumerowanych zapisanych stronach 

należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą  

i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres Zamawiającego oraz opatrzonej 

napisem zawartym w pkt. 14 ogłoszenia. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert (w tym wyjaśnienia rażąco niskiej ceny). 

5. Na wyniki postępowania nie przysługuje odwołanie. 

6. Instytut Matki i Dziecka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, jak 

również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
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14.  Miejsce i termin składania ofert 

 Oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami: 

 

Instytut Matki i Dziecka 

Dział Administracyjny 

ul. Kasprzaka 17 a 

01-211 Warszawa 

„Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych” z Instytutu Matki i 

Dziecka w Warszawie 

 

należy składać w Dziale Administracyjnym, Instytutu Matki i Dziecka budynek „A” (dawniej 

„Lipsk”), III piętro pok. 336, w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 09:00 

 

15. Okres związania ofertą  

– 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

 

O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców na stronie internetowej: 

www.imid.med.pl 

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Pan Jakub Tchórzewski tel. 22 32 77 230/530 

 

17. Dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego 

www.imid.med.pl – 30 listopada 2018 r. 

                                                                                                    

W imieniu Zamawiającego 

 

 

 

Milena Kraszewska-Sulich 

Zastępca Dyrektora ds.   

Administracyjno-Eksploatacyjnych 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Wzór umowy. 

 

http://www.imid.med.pl/

