
 

 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 2 

 

UMOWA  nr………………. (wzór) 

 

Zawarta w dniu ................... r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…….. 

wpisanym do 

…………….………….…………………………………………………………………………………………

…..……………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................  

2. ………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą"  

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie usługi odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów medycznych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.) Zamawiający zleca a 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o 

kodach: 

a) 18 01 02* - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 

przechowywania, 

b) 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 

formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których 

istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt, 

c) 18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne 

d) 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone, 

e) 06 04 04* - odpady zawierające rtęć, 

f) 18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki / z wyłączeniem 18 01 03/, 

g) 18 01 09* - leki inne niż wymienione w  18 01 08. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i według bieżących potrzeb Zamawiającego. 

2. Szacunkowa łączna ilość odpadów na okres 12 m-cy: 62 396 kg. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia nie więcej niż o 10% 

wartości umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. 



 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca będzie odbierał odpady medyczne z miejsca ich składowania tj. z magazynu odpadów 

medycznych znajdującego się w budynku Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-

55, własnym transportem z zalegalizowaną wagą, ……. razy  w tygodniu, tj. w ………………………., w 

godz. od 7.00 do 9.00.  

2. W razie pilnej potrzeby dopuszcza się możliwość zgłoszenia dodatkowego odbioru odpadów do 

unieszkodliwiania, w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w ciągu 48 

godzin od momentu zgłoszenia na nr tel. …………….. potwierdzonego pisemnie za pomocą faxu nr 

……………………… 

3. Wykonawca zobowiązuje się do ważenia odpadów własną zalegalizowaną wagą w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Po każdorazowym odbiorze odpadów Wykonawca lub przez niego upoważniony pracownik zobowiązuje 

się potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach prawa. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia dojazdu do miejsca odbioru odpadów, 

b) wyznaczenia pracownika obecnego przy odbiorze odpadów i ich ważeniu, 

c) prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania sposobu odbioru odpadów zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

b) unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym art. 20 ustawy, który 

zobowiązuje przyszłego posiadacza do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach 

zakaźnych na obszarze województwa dolnośląskiego lub poza województwem dolnośląskim 

jednakże w możliwie jak najbliższej odległości od siedziby Zamawiającego. 

c) przekazywania po każdym odbiorze i unieszkodliwieniu odpadów kart przekazania i 

unieszkodliwiania odpadów z dokładnym oznaczeniem instalacji, w której wykonano 

unieszkodliwianie z podaniem jej lokalizacji osobno dla każdego kodu, pod rygorem odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) niezwłocznie przedłożenia Zamawiającemu nowego zezwolenia/zezwoleń na prowadzenie 

działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 18 

01 02* , 18 01 03* , 18 01 06* , 15 01 10* , 06 04 04* , 18 01 01 , 18 01 09*, w  przypadku ich 

wygaśnięcia, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę w sprawach określonych w ust. 2 i § 3 umowy jest 

........................... 

 

§ 5 

1. Za wykonanie kompleksowej usługi, o której mowa w § 1, strony ustalają cenę netto: .................... za 1 

kg odpadów o kodzie 18 01 02* , 18 01 03* , 18 01 06* , 15 01 10* , 06 04 04* , 18 01 01 , 18 01 09* 

(słownie: ................................................). 

2. Maksymalna wartość niniejszej umowy zgodnie z zapotrzebowaniem i ceną jednostkową za 1 kg 

odpadów podaną przez Wykonawcę w ofercie nie może przekraczać kwoty ………….. brutto, w tym 

podatek VAT ….%. 

3. Cena brutto zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

(m.in. koszty odbioru, transportu, ubezpieczenia, unieszkodliwiania odpadów, rabaty, upusty). 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, 

cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

5. Rozliczenie będzie następować po wykonaniu usługi w danym miesiącu, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego faktury, przedstawionej przez Wykonawcę. 



 

 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, nr rachunku …………. w terminie 60 dni, 

licząc od daty otrzymania faktury za dany miesiąc rozliczeniowy. 

7. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. od dnia …………………. r. do dnia ………………… r. 

 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące swoim zakresem 

wykonywanie działalności określonej w § 1 umowy. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania 

ww. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania umowy i przedłożenia każdorazowo 

Zamawiającemu jego kopii. 

 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w odbiorze odpadów  – w wysokości 0,3% wartości netto wynagrodzenia miesięcznego 

ustalonego za miesiąc poprzedni za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto . 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający kary umowne wynikające z ust. 1 potrąci z faktur wystawionych przez Wykonawcę , na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

  

§ 9 

1.Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnego powodu z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

Do ważnych powodów należy: niewykonywanie przez drugą stronę istotnych obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w następujących przypadkach: 

a) jeżyli Wykonawca nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje ją niezgodnie z przyjętymi przez obie 

strony w umowie zasadami realizacji, m.in. Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy 

wynikających z § 3 ust. 1 i 2 umowy przez dwa kolejne terminy odbioru, 

b) zaprzestał wykonywania swoich obowiązków określonych w § 3 umowy, wykonuje przedmiot 

umowy w sposób niezgodny z przepisami prawa - w tym jeśli Wykonawca nie przestrzega zapisów § 

4 ust. 2 umowy.  

3.Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

4. Oprócz przypadków przewidzianych w ust. 2 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

następujących przypadkach: 

1) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego z jakiejkolwiek 

przyczyny, 

2) z tych samych powodów Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nie podpisania bądź  

wygaśnięcia umowy na 2015, i/lub 2016 z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie za dostarczony przez Wykonawcę towar na dzień odstąpienia od umowy, bez prawa do  

dochodzenia odszkodowania. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

2. Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących 

przypadkach:  

a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy itd.) w przypadku m.in. 

przejęć, przekształceń aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 

b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

c) zmiany terminów odbioru odpadów medycznych w zakresie zmiany dni tygodnia lub godzin odbioru 

odpadów. 

3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą z 

wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Wniosek powinien 

zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia. 

Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

§ 12 

1. SIWZ z załącznikami i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu , który utworzył  Szpital im. Św. 

Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 13 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o odpadach oraz przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 


