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 WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ..................... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie 

Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy - Krajowy 

Rejestr Sądowy pod nr 15873, reprezentowanym przez: 

Dyrektora – mgr Janusz Hordejuk, zwany w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

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

zarejestrowana w ................................., reprezentowana przez: 

......................................................................, 

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą  

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest zawarta w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy   

w przetargu nieograniczonym poniżej 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbioru, 

transportu i zagospodarowania odpadów medycznych 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu 

i zagospodarowania odpadów medycznych  w szacunkowej ilości 73 900 kg oznaczonych 

kodami: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06* 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09. 

Symbole klasyfikacyjne podano zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 09 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

2. Szacunkową ilość odpadów dla poszczególnych kodów przeznaczonych do odbioru, 

transportu i zagospodarowania w okresie obowiązywania umowy określa formularz cenowy 

stanowiący załącznik do Oferty Wykonawcy. Stopień realizacji umowy uzależniony jest od 

potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Realizacja umowy w mniejszym zakresie 

nie może stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Odbiór odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych, nie uszkodzonych pojemnikach 

będzie odbywał się trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa i piątek z pomieszczenia  ich 

składowania (SPZOZ Parczew, ul. Kościelna 136), w godz. 7.00 – 15.00. Zamawiający 

wymaga, aby każdorazowa przerwa w odbiorze odpadów medycznych o kodach 18 01 02 oraz 

18 01 03, 18 01 06 i 18 01 08 nie była dłuższa niż 72 godziny. W przypadku nagłej potrzeby, 

Zamawiający ma prawo złożyć zamówienie na odbiór odpadów w każdym terminie (za 

pośrednictwem faksu na nr …, tel. na nr …, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: …), 

a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru w ciągu 24 godzin, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości odbioru w okresie trwania umowy 

i gwarantuje wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności z:ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

21, z późń. zm.), 
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 

z późn. zm.) 
3) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., 

Nr 227, poz.1367 z późn. zmianami). 
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 4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych 

i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8 poz.104 z póź. zm.), 

5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi  (Dz. U. z 2010  r. Nr 139  poz.940), 

6) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. nr 

227, poz. 1367 ze zm.), 

7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973), 

8) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 

odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014r. Poz. 107). 

5. Odbiór i załadunek odpadów medycznych należy do obowiązków Wykonawcy. 

6. Odpady medyczne transportowane będą w szczelnych pojemnikach oraz zgodnie 

z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19.08.2011 r, o przewozie towarów niebezpiecznych 

(Dz. U. z 2011r. nr 227, poz. 1367 ze zm.) a za załadunek, transport i unieszkodliwianie 

odpadów odpowiada Wykonawca. 
7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia nieodpłatnie 

samojezdne  pojemniki do gromadzenia odpadów medycznych  według kolejności kodów 

odpadów z załącznika nr 1 w następujących ilościach: 

   1/180101 - 1szt pojemnik zamykany,  o pojemności 30 l 
   2/180102-  odpad przechowywany w lodówce-pojemnik zabezpieczamy we własnym    
                         zakresie 
   3/180103-  3szt- pojemnik kontenerowy, zamykany, na kółkach, o pojemności 660 l 
   4/180104-  2szt- pojemnik kontenerowy, zamykany, na kółkach, o pojemności  660 l 
   5/180106-  1szt -pojemnik zamykany,  o pojemności 30l 
   6/180107-  1szt- pojemnik zamykany o pojemności   30l 
      7/180108-  1szt- pojemnik zamykany o pojemności 30l  /obecnie nie powstaje ten odpad/ 
   8/180109-  1szt-pojemnik zamykany o pojemności 30 l 
 

       Pojemniki muszą mieć oznakowanie kodem odpadu. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania odpadów w szczelnie zamkniętych, nie 

uszkodzonych workach / pojemnikach. 

9. Wykonawca przeprowadza każdorazowo opróżnianie, mycie i dezynfekcję pojemników, 

o których mowa w ust. 7, poza  terenem Zamawiającego. 

10. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę pojemników, o których mowa w ust. 7, 

uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie - zobowiązany jest on do wymiany uszkodzonych 

pojemników na nowe. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby w czasie pracy przy wywozie odpadów nie 

spowodowano zanieczyszczenia posesji Zamawiającego, chodnika, jezdni. 

12. Wykonawca po odbiorze odpadów od Zamawiającego przyjmuje na siebie pełną 

odpowiedzialność za odpady podczas transportu i zagospodarowania. 

13. Wykonawca dokonuje ważenia odpadów w obecności pracownika Zamawiającego i kwituje 

ich odbiór. 

14. Każdy odbiór musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu” zgodnie                               

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. 

15. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do podania w formie pisemnej 

sposobów  zagospodarowania  odpadów odebranych od Zamawiającego. 
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 16. Wykonawca po zakończonym miesiącu, w terminie do 15-tego każdego miesiąca, ma 

obowiązek dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

odebranych odpadów medycznych, określającego także sposoby ich zagospodarowania, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca 

kalendarzowego, do dostarczenia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych 

odpadów medycznych w poprzednim miesiącu kalendarzowym o kodach 180102, 180103, 18 

01 06 i 18 01 08 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 

stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych 

odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014r. Poz. 107). 

18. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy osobiście / z udziałem podwykonawców* 

[*niepotrzebne skreślić] 

Podwykonawca: Zakres: Cena brutto: 

   

 
19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców dotyczące  

przedmiotu umowy. 
  

§ 2. 

1. Wartość umowy za okres 36 miesięcy wynosi .................... zł wraz z podatkiem VAT (słownie 

złotych :..........................). 

2. Wartość umowy wskazana w ust. 1 została określona na podstawie szacunkowych ilości 

przedmiotu umowy oraz cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w formularzu 

cenowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. 

3. Wartość umowy wskazana w ust. 1 obejmuje w szczególności koszty odbioru i transportu, 

koszty składowania odpadów, koszt zagospodarowania 1 kg odpadów, wszelkie opłaty 

podatkowe w tym obowiązujący podatek VAT i inne ponoszone przez Wykonawcę koszty. 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego: 539-13-33-279 

4. Ceny jednostkowe netto/brutto określone w formularzu cenowym nie wzrosną przez cały 

okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 5-7 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy: 

1) stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 

200, poz. 1679, z późń. zm.), lub 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

ceny jednostkowe netto/brutto określone w formularzu cenowym ulegną odpowiedniej 

zmianie, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają wyżej 

wymienione zmiany. 

6. Zmiana cen, o której mowa w ust. 5 jest dopuszczalna przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany cen jednostkowych 

netto/brutto, o której mowa w ust. 5 Wykonawca jest obowiązany przedstawić 

Zamawiającemu pisemny wniosek w tym przedmiocie, określający wpływ zmian przepisów 

w zakresie wskazanym w ust. 5 lit. a-c na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję 

nowych cen, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których te zmiany 

wynikają. Zmiany cen, o których mowa w niniejszym ustępie następują po uzyskaniu 
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 akceptacji Zamawiającego, w drodze aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyrażenia zgody na akceptację wniosku, 

o którym mowa w ust. 6. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje uprawnienie do 

rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia 

(dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego), które nie rodzi roszczenia o dochodzenie 

zapłaty kary umownej w stosunku do Zamawiającego, ani nie stanowi podstawy do żądania 

jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W okresie wypowiedzenia, ceny jednostkowe 

pozostają bez zmian. 

8. Obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie, co nie wymaga formy aneksu 

do umowy. 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na 

podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym za 1 kg odpadów wg 

poszczególnych kodów oraz ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów wraz 

z transportem. 

2. Podstawę do zapłaty za wykonaną usługę stanowi złożona Zamawiającemu po zakończeniu 

danego miesiąca Faktura VAT wraz z dołączonym miesięcznym zestawieniem dowodów 

odbioru odpadów. 

3. Dowodem odbioru odpadów jest każdorazowo sporządzony przez Zamawiającego dokument 

„Karta przekazania odpadu” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 

grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów. Waga odpadów każdorazowo odnotowywana będzie w „Karcie przekazania 

odpadów”. 

4. Zapłata nastąpi w formie przelewu w ciągu … (min. 50 dni, maks. 60 dni) od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej Faktury VAT, w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja 

wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie 

niniejszej umowy), może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który 

utworzył Zamawiającego. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokości: 

1) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 1 ust. 3 w wysokości 300,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku dostarczenia niezdezynfekowanych pojemników na odpady w wysokości 

300,00 zł za każdy niezdezynfekowanych pojemnik, 

3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §1 ust. 16, 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w §1 ust. 17, 

w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

5) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10 % brutto wartości niezrealizowanej części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z jego winy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną  w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
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 3. Kary nałożone na Zamawiającego z tytułu przechowywania odpadów powyżej przedziału 

czasowego określonego umową (nieterminowego odbioru) obciążają Wykonawcę. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. W przypadku gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma 

prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 5. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy od............... 2015  r. do dnia ............. 

2. Po dacie ................ r. , mimo nie zrealizowania zamówienia objętego niniejszą umową, 

umowa wygasa).   

§ 6.  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych 

w niniejszej umowie. 

2. Nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę dają podstawę Zamawiającemu do 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do naliczania kar 

umownych. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 4 ust. 1 pkt 5. 

3. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 

umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

  

                                                                          § 7. 

1. Osobami nadzorującymi wykonanie umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego: tel.: 83 355 21 24, e-mail: Zdzisław Miszczak 

<dur@spzozparczew.pl> 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

(z zastrzeżeniem § 2 ust. 8). 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia               

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Sprawy sporne podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

6. Załącznikami do niniejszej umowy oraz jednocześnie integralną jej część stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr … z dnia …, 

2) Oferta Wykonawcy z dnia … . 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 
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