Załącznik nr 2
- wzór umowy -

UMOWA NR .........
zawarta w Bystrej w dniu ............................ pomiędzy:
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
43-360 Bystra, ul. Fałata 2,działające na podstawie wpisu do
KRS: …………………..., NIP: ……………………, Regon: …………………...
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora
a
........................................................................................
........................................................................................
KRS: …………………..., NIP: ………………………, Regon: ………………….
reprezentowanym przez:
...........................
- ................................
...........................
- ................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, w tym
transportu i unieszkodliwiania w drodze termicznego przekształcania odpadów medycznych wytwarzanych
przez Zamawiającego w tym:
a) zakaźnych odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*;
b) specjalnych o kodach 18 01 08*, 18 01 06*;
c) pozostałych o kodach: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09;
– w łącznej ilości do około 40 000 kg.
2. Zakres usługi obejmuje unieszkodliwianie odpadów, do których zalicza się w szczególności odpowiednio do
w/w grup: zużyte materiały opatrunkowe, strzykawki, igły, noże, skalpele, materiały medyczne i
laboratoryjne jednorazowe, odpady z oddziałów i sal operacyjnych, odpady zakaźne, amputowane organy
ciała, resztki krwi, itp.,; inne odpady szpitalne (max. 1% ogólnej masy odpadów): środki dezynfekcyjne z
zawartością chloru lub fluoru, lekarstwa, roztwory wodne, inne trudnopalne i niepalne płyny, łatwopalne
płyny luzem lub materiały nimi nasączone; odpady farmaceutyczne, w tym cytostatyki oraz chemikalia:
pozostałości leków, leki przeterminowane, opakowania po lekach, odczynniki chemiczne.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy zgodnie wymaganiami określonymi ustawie z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami
wykonawczymi i ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy.
1.

§2
Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do odbioru, transportu, unieszkodliwiania
odpadów medycznych w oparciu o Decyzję nr z dnia…. Wydanej przez…
(zał…………….. nr …………do umowy) …………………………..……………………………………..
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności .
2. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

1.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do :
1) Gromadzenia i magazynowania odpadów w sposób przewidziany przepisami aktualnego
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi
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2) Magazynowania posegregowanych odpadów w wydzielonym pomieszczeniu ( magazynie) w
odpowiednio oznaczonych pojemnikach o poj. 670 litrów w ilości 6 szt. , oraz pojemniku o poj 120 l w
ilości 1 szt. na narzędzia chirurgiczne.
3) Dezynfekcji miejsc składowania odpadów.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Pozostawienia zdezynfekowanych pojemników po odbiorze odpadów z magazynu.
2) Bezpłatnego użyczenia na okres obowiązywania umowy pojemników:
- o pojemności 670 l ( 6 szt.),
- o pojemności 120l (1 szt.),
- o pojemności 240 l ( 17 szt.) - z pokrywą oraz zamkiem pokrywy, opisanych „ odpady medyczne”,
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w/w pojemników w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze
uznaje się dni od poniedziałku do piątku)od daty podpisania umowy.
§5
1. Magazyn odpadów medycznych zlokalizowany jest pod adresem : 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2,
2. Wykonawca będzie odbierał odpady z magazynów, o których mowa w pkt. 1 w poniedziałek, środę , piątek
, w godzinach od …… do …….. w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy w dniu następnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi, pomimo wystąpienia okoliczności, o
których mowa w § 8 pkt 7.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.

1.
2.
3.

§6
Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy
Transport odpadów z magazynów Zamawiającego do miejsca unieszkodliwiania będzie dokonywany na
warunkach określonych przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, specjalistycznym środkiem
transportu Wykonawcy, w cenie usługi wymienionej w § 8 umowy.
Załadunek odpadów na środek transportu i rozładunek w miejscu ich utylizacji należy do obowiązków
Wykonawcy.
Ważenie odpadów dokonywane będzie każdorazowo przez Zamawiającego w miejscu ich odbioru, za
potwierdzeniem karty przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
wzoru dokumentów stosowanych dla potrzeb ewidencji odpadów. Druki kart przekazania odpadów
dostarcza Wykonawca.
W zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych odpowiedzialność Zamawiającego jako wytwórcy
odpadów wynika z art. 27 ust. 5 Ustawy o odpadach.
Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za stan sanitarny i zgodność z odpowiednimi
przepisami środków transportu oraz odpowiednie kwalifikacje zatrudnionych pracowników
Wykonawca zobowiązany jest do wydawania Zamawiającemu - w trybie przewidzianym przepisami prawaprzez cały okres obowiązywania umowy dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów
medycznych przez termiczne przekształcenie w spalarni w terminie 14 dni od końca miesiąca
kalendarzowego, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia
2014r., (Dz. U. poz. 107 ).
§7
W celu prowadzenia rozliczeń finansowych oraz ewidencji ilości odpadów i ich składu morfologicznego
Wykonawca na własnych drukach zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu każdorazowo wraz z
odbieraną partią odpadów opieczętowanej i podpisanej przez siebie Karty Przekazania Odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z fakturą opieczętowanych i podpisanych Kart
Przekazania Odpadów za każdy miesiąc (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów) .
§8
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonaną usługę wynagrodzenie w wysokości …............. zł netto za
1 kilogram odpadów + należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.
Określona w pkt 1 kwota obejmuje wszystkie koszty związane z unieszkodliwianiem, w tym koszty
transportu.
Wykonawca gwarantuje niezmienność określonej w pkt 1 ceny przez cały okres obowiązywania umowy.
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4.
5.
6.
7.
8.

Podstawę rozliczeń stanowić będą wystawiane przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego
faktury VAT.
Należność za zrealizowaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
każdorazowo na fakturze, w terminie 60 dni od daty wystawienia właściwej faktury.
Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego należną
Wykonawcy kwotą.
W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należnych płatności Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody organu założycielskiego przenosić wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z
tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w
prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu cywilnego), nie może również przyjąć poręczenia za jego
zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu
podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata

§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy polegającej na przekroczeniu terminu odbioru odpadów
określonego w § 5 pkt. 2 umowy – za każdy przypadek w wysokości 1% łącznej wartości brutto
wynikającej z faktury za dany miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie:
b) nieodebranie w całości odpadów - w wysokości 100 zł za każdy przypadek,
c) naruszenia obowiązku wynikającego z § 6 pkt. 7 - wysokości 50 zł z każdy dzień opóźnienia,
2. Informacja o zwłoce w wykonaniu usługi lub nieodebraniu odpadów będzie przekazywana przez
Zamawiającego na piśmie. Dopuszcza się formę faksową, mailową na nr :……………….
3. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10
1. Wyklucza się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie wynikać z nw. okoliczności lub będzie spełniać któryś z nw.
warunków:
a) będzie korzystna dla Zamawiającego;
b) konieczność jej dokonania będzie wynikała z obiektywnych okoliczności niezależnych od stron umowy.
2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
Nieważności.
§ 11
Umowa została zawarta na czas określony od dnia ........................... do dnia ................................... (12 miesięcy)
§ 12
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 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§13
1. Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie bez zachowania okresu wypowiedzenia
rażącego naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień umowy.
2. Za rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy strony uznają:
a) naruszenie § 5 pkt. 2 Umowy,
b) naruszenie § 6 pkt. 7 Umowy

w przypadku

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz.U. z 2013r. poz. 21), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawa
ochrony środowiska” ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych .
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§ 15
Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w miarę
możliwości polubownie a w braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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