Oznaczenie sprawy: WSz – II.4.291.31.2018

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zaproszenia – Projekt umowy
UMOWA Nr ......../OŚ/18
zawarta dnia ............................. w Tarnobrzegu pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1,
39-400 Tarnobrzeg 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:
.......................................................... –
(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 wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z § 14 Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 42/2014 Dyrektora WSz z dnia 29.09.2014r., w trybie niepodlegającym Ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 8 – Ustawy nie
stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest odbiór nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z nieruchomości
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dzierżawa kontenera i
pojemników na odpady.
2. W ramach świadczonych usług odbioru odpadów komunalnych Wykonawca zapewni:
1) dzierżawę estetycznych i w dobrym stanie technicznym pojemników i kontenerów w następujących
ilościach i rodzajach:
a) kontener poj. 7,5 m3 - szt 1;
b) pojemnik poj. 1,1 m3 – szt.1;
c) pojemnik na szkło – szt. 1;
d) pojemnik na plastik – szt. 1;
2) naprawy kontenera i pojemników zużytych w czasie eksploatacji bądź uszkodzonych w trakcie ich
opróżniania oraz wymianę na nowe w razie takiej potrzeby.
3) mycie i dezynfekcję pojemników zgodnie z własnymi procedurami. W okresie letnim nie rzadziej niż 1
raz w tygodniu lub doraźnie w razie konieczności.
3. Częstotliwość wykonywania usługi odbioru odpadów: raz w tygodniu. 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 wywozu nieczystości poza wyżej ustalonym systemem w razie nagłej
konieczności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zezwolenie na transport i odbiór odpadów
komunalnych oraz dokument potwierdzający możliwość dostarczania odpadów komunalnych
odbieranych od Zamawiającego do właściwego miejsca składowania i ich unieszkodliwiania.

6. Obowiązki Zamawiającego: Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia odpowiednich miejsc na
pojemniki i kontener oraz zapewnienia dojazdu do nich.
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§3
Cena i warunki płatności
Wartość umowy wynosi ........................... zł netto (słownie: ................................. zł.), .................... zł
brutto (słownie: ......................................zł.) zgodnie z formularzem cenowym, będącym częścią oferty
Wykonawcy.
Na łączną wartość przedmiotu umowy składają się wartości 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.
Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w tym też: koszt
dostarczenia, koszt rozładunku do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie należne podatki.
Strony ustalają, że zapłata za usługi będzie następować na podstawie faktury wystawionej za
dany miesiąc przez Wykonawcę.
Podstawą wyliczenia wartości usługi jest ilość wykonanych usług po cenach jednostkowych netto,
powiększonych o należny podatek od towarów i usług VAT, ustalonych w Załączniku nr 3 - Formularzu
cenowym z zaoferowanymi przez Wykonawcę cenami .
Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy (nr rachunku)
…....................................................................................................................................................................,
w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
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.
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 przejście na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela w
miejsce Wykonawcy (art.54 ust.5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.)
W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wartość netto, wartość brutto
pozostanie niezmienna.
Zmiany wartości, o których mowa, mogą nastąpić od daty wejścia w życie stosownych przepisów prawa.
Na dokonanie zmiany cen, o których mowa w ust. 11 musi być sporządzony i podpisany przez obie
strony aneks.
Wykonawca zapewni stałość cen przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 11.
W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może
wstrzymać wykonywania dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia.
§4
Termin i warunki realizacji
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, a Zamawiający do zapłaty ceny za usługi według
ilości i asortymentu wskazanego w Formularzu cenowym z zaoferowanymi przez Wykonawcę cenami.
Odbiór nieczystości odbywać się będzie na koszt i środkiem transportu Wykonawcy do tego celu
przystosowanym, zgodnie z obowiązującymi wymogami. Koszty transportu winny być zawarty
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 .
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za działania podejmowane
z odbiorem nieczystości stałych od chwili ich przejęcia od Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania każdorazowo potwierdzenia ilości odbioru odpadów.
Dodatkowe zamówienie na usługę składane będzie w formie pisemnej bądź faksem.
W ramach usługi Wykonawca zapewni odbiór nieczystości stałych w godzinach od 7:00 do 15:00,
a wyjątkowych przypadkach do godz. 22:00.

8. Zamawiający ze swojej strony wyznacza osobę do kontaktu i bezpośredniego nadzoru nad realizacją
umowy, którą jest Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska, obecnie Pan ………. tel. (015) ………….
9. Wykonawca wyznacza Pana/Panią …………………………… jako stałego opiekuna klienta
dyspozycyjnego przez cały czas trwania umowy do bieżących kontaktów z wyznaczonym pracownikiem
Zamawiającego.
10. Przedmiot umowy będzie realizowany do wartości określonej w § 3 ust. 1.
11. Strony zostaną powiadomione pisemnie, jeżeli nastąpi zmiana osób wymienionych w ust. 8 i 9.
§5
Odpowiedzialność stron umowy
1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 Zamawiający ma
prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego
w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust.1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1.
4. 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 przedmiotu umowy,
określonej w § 3 ust.1.
5. W przypadku, gdy zwłoka przekroczy 24 godziny Zamawiającemu przysługuje prawo przekazania
odpadów innemu odbiorcy na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§6
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w każdej chwili w przypadku zaistnienia
jednego z wymienionych przypadków:
1.1. W przypadku usługi wykonanej w złej jakości lub ze zwłoką.
1.2. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania usługi Zamawiającemu z jakiejkolwiek przyczyny
z wyjątkiem sytuacji kryzysowej, ogólnokrajowej, niezależnej od Wykonawcy, dotyczącej zaprzestania
produkcji danego przedmiotu zamówienia lub braku odnowienia pozwolenia na obrót, a Wykonawca na
piśmie udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 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
§ 5 ust. 3 obowiązują.
§7
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .................... r. do dnia 31.05.2019r.
2. W przypadku zrealizowania wartości umowy określonej w § 3 ust.1, umowa wygasa automatycznie.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego
w szczególności Kodeksu cywilnego.
5. 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:

