
Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo-cenowy
Grupa I – odpady medyczne ( ilości odpadów na okres trwania umowy 36 miesięcy)

Lp Grupy odpadów j.m Ilość Cena jedn. netto Vat % Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto

1 18 01 01:
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z 
wyłączeniem 18 01 03)

kg 30

2 18 01 02:
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty 
służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

kg 2400

3 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

kg 75000

4 18 01 06
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające 
substancje niebezpieczne

kg 30

5 18 01 09:
Leki inne niż wymienione w 18 01 08 kg 30

6 15 01 10
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

kg 90

7 06 04 04:
Odpady zawierające rtęć 

kg 30

8 Dzierżawa 10 szt. pojemników o poj. min. 200L do 
przechowywania odpadów do czasu odbioru przez 
Zleceniobiorcę

mies 36

9 Pojemniki na tkankę biologiczną dostarczonych przez 
Zleceniobiorcę  o pojemności min. 60L pozwalającej na 
szczelne zamknięcie szczątków ludzkich po amputacji, w tym 
kończyn.

szt 270

10 Pojemniki na tkankę biologiczną dostarczonych przez 
Zleceniobiorcę  o pojemności min. 30L pozwalającej na 
szczelne zamknięcie szczątków ludzkich po amputacji, w tym 
kończyn.

szt 180

RAZEM

Słownie wartość brutto................................................................................................................



Grupa II 
– odpady komunalne( ilości odpadów na okres trwania umowy 36 miesiące)

Lp Grupy odpadów j.m Ilość Cena jedn. netto Vat % Cena jedn. brutto Wartość netto Wartość brutto

1 20 03 01:
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

m3 3300

2 02 01 02
odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 03
odpadowa masa roślinna

poj 
120L

40szt

3 Dzierżawa pojemników a' 7m3 -  szt. 2 mies 36
4 Dzierżawa zamykanego pojemnika a' 120L mies 36

RAZEM

Słownie wartość brutto....................................................................................................................................................

data:....................................
podpis oferenta....................................................


