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ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – Projekt umowy
UMOWA Nr ......../ZP/18
zawarta dnia ......................... w Tarnobrzegu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1,
zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000003145, NIP 867-18-81-486, Regon 000312573,
który reprezentuje:
Wiktor Stasiak –

DYREKTOR

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Zamawiającym,
a
.............................................. z siedzibą w ....................................., wpisaną w …..............................................
reprezentowanym przez:
.................................................... –

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

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę)

(oznaczenie funkcji)

zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 209 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu i utylizacji odpadów szpitalnych,
z Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§3
Cena i warunki płatności
Strony, zgodnie z ofertą przetargową ustalają umowne wynagrodzenie brutto za wykonany
przedmiot umowy w kwocie: ............................................................................ wraz z podatkiem VAT,
słownie:....................................................................................................................................................
Wynagrodzenie netto (bez VAT) wynosi:…………………………………………………...................,
słownie:……………………………………………………………………………………...................,
zgodnie z Formularzem cenowym, będącym częścią oferty.
Na łączną wartość przedmiotu umowy składają się wartości jednostkowe netto poszczególnych
pozycji opisanych w Formularzu cenowym, pomnożone przez ilość asortymentu, powiększone
o należny podatek VAT.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu i będzie
uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie obowiązywania umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Wartość, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności
wszelkie opłaty na rzecz ochrony środowiska i inne oraz wszelkie należne podatki.
Strony ustalają, że zapłata za usługi będzie następować na podstawie faktury wystawionej raz
w miesiącu przez Wykonawcę.
Podstawą wyliczenia wartości usługi jest ilość wykonanych usług wg wartości jednostkowych netto,
powiększonych o należny podatek od towarów i usług VAT, ustalonych w Formularzu cenowym.
Zapłata
nastąpi
w
formie
przelewu
na
rachunek
bankowy
(nr
rachunku)
….............................................................................................................................................................,
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
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9. Strony zgodnie oświadczają że Wykonawca nie będzie naliczał opłat z tytułu rekompensaty za koszty
odzyskiwania należności równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu
euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego
miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Niniejszy zapis dotyczy również
podpisanych ugód i porozumień w sprawie zapłaty wymagalnych zobowiązań.
10. W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być zaspokojony,
Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu najdawniej
wymagalnego.
11. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego podejmować żadnych czynności, w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji
lub poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejęcie na osobę trzecią wierzytelności
przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa
zaspokojenia wierzyciela w miejsce Wykonawcy (art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
12. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto
pozostanie niezmienna.
13. Zmiany cen, o których mowa, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 12 musi być sporządzony i podpisany przez obie
strony aneks.
14. Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 12.
15. W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może
wstrzymać wykonywania dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia.
16. Przedmiot umowy będzie realizowany do wartości określonej w § 3 ust. 1.
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§4
Termin i warunki realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, a Zamawiający do zapłaty ceny za usługi
według ilości i asortymentu odpadów wskazanych w Formularzu cenowym.
Transport odpadów odbywać się będzie na koszt Wykonawcy i środkiem transportu do tego celu
przystosowanym, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Koszty transportu winny być ujęte w cenie jednostkowej podanej przez Wykonawcę w formularzu
cenowym.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności odpady medyczne będą
unieszkodliwiane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
23.12.2002 r., w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów
medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 8, Poz. 104 z poźn. zm.).
Usługa powinna być wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923) i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
30.07.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr
139 poz. 940).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane od chwili przejęcia odpadów od
Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na transport i zagospodarowanie odpadów
objętych zamówieniem.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania każdorazowo przy odbiorze odpadów Karty
Przekazania Odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08.12.2010 r.,w
sprawie wzoru dokumentów stosowanych dla potrzeb ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 249, Poz. 1673).
Odbiór odpadów odbywać się będzie w ustalone dni tygodnia, tj. poniedziałek, środa, piątek
w godzinach od 7.30 do 14.00 w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
W okresie letnim do … h, jeżeli temperatura w pomieszczeniu składowania odpadów przekroczy
18ºC, w godzinach od 7.30 do 14.00 w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego.
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W przypadku gdyby któryś z tych dni był wolny od pracy, odbiór nastąpi w najbliższy dzień
roboczy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, do wezwania Wykonawcy do odbioru odpadów poza
ustalonym w ust. 9 systemem, w razie nagłej konieczności.
Odpady medyczne i pozostałe odpady będą odbierane z miejsca ich magazynowania na terenie
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Zamawiający będzie przekazywał odpady prawidłowo zabezpieczone, posortowane zgodnie
z ustawą o odpadach medycznych i obowiązującą procedurą szpitalną. Odpady medyczne odbierane
będą w workach foliowych o pojemności 30 l lub 60 l w kolorze czerwonym i żółtym. Pozostałe
opady odbierane będą w opakowaniach zapewniających bezpieczne przechowywanie i transport.
Załadunek odpadów dokonywany będzie przez pracowników Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów każdorazowo na wadze umiejscowionej na
samochodzie Wykonawcy, przystosowanym do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Odbiór i transport odpadów z miejsca ich powstania do miejsca ich unieszkodliwiania odbywać się
będzie z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie materiałów niebezpiecznych
medycznych z zachowaniem wymogów i standardów sanitarnych.
Wykonawca zapewni bezpieczny transport niebezpiecznych odpadów medycznych i innych
odpadów.
W przypadku, gdyby w trakcie realizacji zamówienia, straciły ważność dokumenty określone w pkt
7, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu nowe, aktualne dokumenty przed
terminem upływu ich ważności. W przypadku nie dostarczenia w/w ważnych dokumentów, umowa
będzie rozwiązana.
Zamawiający ze swojej strony wyznacza osobę do kontaktu i bezpośredniego nadzoru nad realizacją
umowy, którą jest ……………………………………………………... tel. …………………………..
Wykonawca wyznacza Pana/Panią ……………………………, tel............................, jako stałego
opiekuna klienta dyspozycyjnego przez cały okres trwania umowy do bieżących kontaktów
z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego.
Strony zostaną powiadomione pisemnie, jeżeli nastąpi zmiana osób wymienionych w ust. 18 i 19.

§5
Reklamacje
1. W przypadku wykonania usługi niezgodnej z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do
powtórnego wykonania usługi w sposób należyty. Reklamacja powinna być załatwiona w terminie
24 godzin od daty zgłoszenia nienależytego wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 9 zdanie
drugie.
2. Zamawiający może zgłaszać nienależyte wykonanie usługi telefoniczne (potwierdzenie faksem na nr
….................................................).
3. Zamawiający uzna, że reklamacje składane za pomocą faksu dotarły czytelnie do Wykonawcy
w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem transmisji). Wszelkie terminy dotyczące
reklamacji liczy się od dnia nadania faksu.
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§6
Odpowiedzialność Stron umowy
W przypadku nie wykonania usługi w terminie określonym w § 4 ust. 9, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
określonej w § 3 ust.1, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3
ust.1.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy,
określonej w § 3 ust. 1.
W przypadku określonym w ust.1, gdy zwłoka przekroczy 5 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust.1.
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5. W przypadku, gdy zwłoka przekroczy 24 godziny oraz nie zostanie wykonane zgłoszenie
reklamacyjne, o którym mowa w § 5 ust.1, Zamawiającemu przysługuje prawo przekazania odpadów
innemu odbiorcy na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku
zaistnienia jednego z wymienionych przypadków:
1) W trybie określonym w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
o którym mowa w § 9 ust. 4.
2) W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi niezgodnej z zamówieniem lub ze zwłoką,
o której mowa w § 6 ust. 4.
3) Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania usługi Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny
z wyjątkiem sytuacji kryzysowej, ogólnokrajowej, niezależnej od Wykonawcy, i Wykonawca na
piśmie udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 przez Zamawiającego
poprzedzone zostanie co najmniej 3 - krotnym upomnieniem Wykonawcy na piśmie (art. 491
i następne Kodeksu Cywilnego stosuje się).
3. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 2 nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne
inne roszczenia poza roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, kary umowne
określone w § 6 ust. 3 obowiązują.
§8
Zmiana stron umowy oraz podwykonawstwo
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie innym niż
wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy, a podmiot ten zobowiązał się do
udzielenia Wykonawcy swoich zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu – zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w ciągu 5 dni od
wypowiedzenia umowy z dotychczasowym podwykonawcą, z jednoczesnym wykazaniem iż proponowany
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż w ogłoszeniu i SIWZ.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie
części lub całości przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej
określonej w § 6 ust. 4.
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§9
Postanowienia końcowe
Umowa obowiązuje od dnia .................... r. do dnia 31.05.2019 r.
W przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzysta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości
przedmiotu zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu
całkowitego zrealizowania umowy, nie dłużej jednak niż na okres 2 miesięcy, z zastrzeżeniem § 3
ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku zrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust.1, umowa wygasa.
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.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

