
.........................................               
          (pieczęć wykonawcy) 

          Załącznik nr 4 
Umowa  - projekt 

 
Zawarta w dniu ....................... r.  pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, Nr KRS 000 000 2750;  
NIP 621-15-36-551,  zwanym w dalszej części umowy “Wytwarzającym odpady” lub 
Zamawiającym”, w imieniu którego działają : 
1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  - mgr inż. Krzysztof 
Kurowski 
2. Główna Księgowa – Dorota Głownicka 
 
 a   
 ............................................................................. 
 
KRS .................................. 
NIP ................................... 
 
zwanym dalej “ Odbiorcą odpadów“ lub „Wykonawcą” w imieniu którego działają: 
 
1. ........................................................................................................................................ 
 
2. ......................................................................................................................................... 
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez zamawiającego oferty z dnia 
................. r. wraz z załącznikami, sporządzonej na podstawie SIWZ w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie usługi odbioru, transportu 
i unieszkodliwienia odpadów , w tym odpadów niebezpiecznych dla SPZOZ w Krotoszynie ”. 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 EURO. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie 
odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów do maksymalnej wysokości wskazanej w 
SIWZ (wg szczegółowego załącznika nr … do niniejszej umowy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu 
zamówienia o którym mowa w formularzach cenowych bez prawa do roszczeń z tego tytułu w 
stosunku do Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego, mogących wyniknąć w 
przyszłości, w przypadku braku zamówienia w okresie obowiązywania umowy całego wolumenu 
dostaw asortymentu określonego niniejszą umową, a tym samym nie wyczerpania maksymalnej 
wartości umowy. 

4. Umowę zawarto między innymi w oparciu o: 
a) Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), 
b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1923).  
c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz.1973). 
d) umowę europejską dotyczącą międzynarodowego transportu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR) sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r (Oświadczenie 
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Rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do 
umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR), (Dz. U. 2017 poz. 1119) 
e) Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (  Dz.U. z 2016 r.  
poz. 1834, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. 
f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych (Dz.U z 2014 r. poz. 107). 
3. Odbiorca odpadów oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zgody  
 i zezwolenia, a także inne niezbędne dokumenty na odbiór, transport i unieszkodliwianie 
 odpadów niebezpiecznych.  W przypadku utraty ważności któregokolwiek z ww. 
 dokumentów Odbiorca odpadów zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu 
 nowych, aktualnych dokumentów na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, tak 
 by zachować ciągłość uprawnień w ww. zakresie i należycie zabezpieczyć wykonanie 
 usługi. Nie przedstawienie nowych dokumentów skutkować będzie rozwiązaniem umowy 
 bez wypowiedzenia z jednoczesnym naliczeniem kar umownych w  wysokości 10% 
maksymalnej ceny  umownej wskazanej w §6 ust. 2 umowy. 
4. Strony umowy mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania się o wszelkich 
 zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania 
 naprawczego, upadłościowego lub likwidacyjnego. 

 
 
 
      § 2 
 
1. Unieszkodliwianie odpadów medycznych przez Odbiorcę odpadów odbywać się będzie 

przez przekształcenie termiczne, w spalarni zlokalizowanej na terenie województwa 
wielkopolskiego: .............................................. W razie zaistnienia poważnej awarii 
wyłączającej pracę spalarni na okres powyżej 1 tygodnia Odbiorca odpadów powiadomi 
Wytwarzającego odpady o takim zdarzeniu i zapewni unieszkodliwianie przez 
przekształcenie termiczne odpadów medycznych w innej spalarni, spełniającej wymogi 
prawidłowego świadczenia usług w tym zakresie. 

2. Ilość odpadów, jakie Wytwarzający odpady będzie przekazywał każdorazowo Odbiorcy 
odpadów do transportu i unieszkodliwiania ustala się na ok. 7.010,33 kg/miesiąc. 

 
 

§ 3 
 

1. Odbiorca odpadów zobowiązany jest do: 
a) ważenia odpadów każdorazowo na wadze umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy, 
b) rozliczania (ważenia) odpadów poszczególnych miejsc wytwarzania odpadów w 

obecności przedstawiciela Wytwarzającego odpady na miejscu w każdym punkcie ich 
odbioru, 

c) odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwiania poprzez termiczne 
przekształcenie odpadów powstających z działalności prowadzonej przez 
Wytwarzającego odpady, 

d) dostarczania opakowań transportowych: worki foliowe (z logo i pełna nazwa firmy 
odbierającej odpady oraz napis: „worek na odpady medyczne”)+ naklejki samoprzylepne 
do identyfikacji miejsca pochodzenia odpadu, (w ilościach gwarantujących odbiór 
wymienionej ilości odpadów z wyłączeniem kontenerów). 

 2



e) udostępnienia Zamawiającemu na czas realizacji zamówienia nieodpłatnie pojemniki do 
gromadzenia odpadów: z grupy 18  GMT – poj. 240 l w ilości 36 szt., GMT – poj. 120 l 
w ilości 17 szt.  

f)  bezwzględnej rotacji pojemników: każdorazowo do odbioru i transportu odpadów w 
pojemnikach oraz do podstawiania w miejsce pojemników zbieranych każdorazowo 
pojemników w tej samej ilości oraz pojemności, umyte i zdezynfekowane (umycie i 
dezynfekcja pojemnika powinna być potwierdzona naklejką kontrolną). 

g).posiadania systemu GPS monitorującego trasę przejazdu pojazdów odbierających odpady 
od zamawiającego i udostępniania na żądanie Zamawiającego wydruków 
potwierdzających przebieg trasy przejazdu. 
 

2. Odbiór odpadów następować będzie po wcześniejszym uzgodnieniu jego terminu zgodnie z 
harmonogramem określającym miejsce odbioru – adres placówki, rodzaj opakowania 
transportowego oraz częstotliwość odbioru. 

3. Termin odbioru odpadów: 
- 3 razy w tygodniu z grupy 18, (poniedziałek, środa, piątek) 
- pozostałe grupy w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
W przypadku gdy planowany wywóz odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady w dniu następnym przypadającym po 
dniu lub dniach wolnych od pracy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego wezwania Wykonawcy do odbioru 
odpadów w nagłych przypadkach w terminach innych niż wymienione. W takich sytuacjach 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej  jeden dzień przed pożądanym przez 
Zamawiającego terminem odbioru odpadów. 

Miejsca odbioru odpadów: 
 a) Krotoszyn         -       szpital przy ul. Mickiewicza 21 
 b) Krotoszyn         -        szpital przy ul. Bolewskiego 4-8 
 c) Krotoszyn         -        Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Bolewskiego 14 
 d) Koźmin Wlkp.  -       szpital przy ul. Stęszewskiego 9-10 
 e) Kobylin       -       Zespół Ratownictwa Medycznego, ul. Al. Powstańców 47 
 
4. Odbiorca odpadów potwierdza, że odpady objęte przedmiotową umową będą transportowane 

i unieszkodliwiane zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa. 
6. Dowód odbioru odpadów stanowi potwierdzenie „Karty przekazania odpadów” dokonane 

przez Odbiorcę, a dowód unieszkodliwiania odpadów stanowi „Dokument potwierdzający 
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych”.  

 
§ 4 

 
Wytwarzający odpady zobowiązuje się do: 
1. Odpowiedniego przygotowania odpadów do transportu, przez co należy rozumieć: 

a) gromadzenie odpadów w postaci: 
     -  jednorazowego sprzętu ostrego – w specjalnych pojemnikach 

- odpadów, które potencjalnie stanowią ryzyko przeniesienia infekcji i odpadów 
patologicznych w foliowych workach koloru czerwonego, 

b) umieszczanie opakowań po napełnieniu do 2/3 pojemności i zamknięciu w sposób 
uniemożliwiający ich otwarcie w opakowaniu dostarczonym przez Odbiorcę. 

2. Stworzenia warunków zapewniających dogodny i bezpieczny odbiór odpadów przez 
Odbiorcę odpadów, pod rygorem odmowy ich odbioru. 
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§ 5 

 
Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę: 
1 Zgodnie  z zapisem  art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  Zamawiający wymaga, aby przy realizacji 
zamówienia wykonawca,  zatrudniał na umowę o pracę co najmniej 2 kierowców którzy będą 
odbierać od Zamawiającego odpady i którzy posiadają zaświadczenia ADR dla kierowców 
pojazdów przewożących odpady niebezpieczne oraz co najmniej 1 doradcę ds. bezpieczeństwa 
transportu towarów niebezpiecznych. 
 
2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 
będzie składać, pod rygorem odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 kk, oświadczenia o 
spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w następujących 
terminach:  

 pierwsze oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, wraz z wykazem osób wyznaczonych do 
wykonywania przedmiotu zamówienia – w dniu wyznaczonym na podpisanie 
umowy; 

 jako załącznik do każdej faktury częściowej, za wykonane usługi 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów źródłowych (umowa o pracę 
itp.) potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, osób wskazanych przez 
wykonawcę w oświadczeniu, 
 
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości, co do rzetelności złożonego 
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 stosowna informacja zostanie przekazana Państwowej 
Inspekcji Pracy.  
 
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust.1 musi być 
spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  W przypadku zmiany osób w trakcie 
obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować wykaz i oświadczenia, o 
którym mowa w ust.2. 
 
6. Niespełnienie przedmiotowych wymagań skutkować będzie naliczaniem kar umownych w 
wysokości określonej  w § 10 umowy. 
  
 

§ 6 
 
1. Cena za transport i unieszkodliwienie 1 kg odpadów medycznych przekazanych przez 

Wytwarzającego odpady ustalona została w wysokości: cena netto ....... zł + obowiązująca 
stawka VAT (.......... zł brutto w dniu podpisania umowy). 

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi maksymalnie: ........................ zł netto + obowiązująca 
stawka VAT (.......................... zł brutto w dniu podpisania umowy). 

3. Wytwarzający odpady w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy za   
przedmiot umowy cenę ustaloną w oparciu o Formularz Cenowy i wyliczone ceny 
jednostkowe w dniu zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 4 . 

4. Strony ustalają możliwość zmiany cen wynikających z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okoliczność taką uważa się : 
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 - ustawową zmianę stawek podatku VAT. 
 W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na przedmiot niniejszego zamówienia, 
 jej zmiana następuje z mocy prawa bez konieczności aneksowania umowy. 
5. Należność za wykonaną usługę płatna będzie przez Wytwarzającego odpady na podstawie 

faktur wystawionych przez Odbiorcę odpadów przelewem na konto: ....................................... 
6. Wytwarzający odpady zobowiązuje się do przekazania należności w terminie  …….dni  

licząc od doręczenia dokumentów rozliczeniowych Zamawiającemu, tj. prawidłowo 
wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz z załączonymi Karatami Przekazania Odpadów 
podpisanymi przez osobę upoważnione przez Zamawiającego, odnoszącymi się do odpadów 
objętych zafakturowaną usługą a w przypadku odpadów zakaźnych medycznych dodatkowo 
z załączonym dokumentem potwierdzającym termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów 
medycznych w spalarni odpadów niebezpiecznych. Dokument powinien być zgodny z 
rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 95 ust. 13 ustawy o odpadach. Niniejsza 
umowa stanowi jednocześnie wniosek o wydawanie potwierdzeń unieszkodliwiania 
odpadów medycznych zakaźnych, o jakim mowa w art. 95 ust. 4 ustawy o odpadach. 

7. Zamawiający ma prawo do wstrzymania się z dokonaniem płatności, do czasu przedłożenia 
wymaganej umową dokumentacji. Wstrzymanie się nie wymaga kierowania odrębnego 
pisma do Wykonawcy. 

8. Wytwarzający odpady, posiadający NIP nr 621-15-36-551 upoważnia Odbiorcę do 
wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.   

  
 

§ 7 
 

1. Umowa będzie realizowana od ........................  r.  do  ........................ r. 
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron . 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia, w 

przypadku nienależytego wykonywania umowy, w szczególności nie przekazywania 
dokumentacji potwierdzającej unieszkodliwianie odpadów, co najmniej dwukrotnego 
opóźnienia w odbiorze odpadów w okresie jednego miesiąca, braku odbioru odpadów w 
wyznaczonym umową dniu. 

 
 

§ 8 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Wytwarzający odpady może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku Odbiorca odpadów może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
 

§ 9 
 
Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym lub ustawie prawo zamówień publicznych. 
1. Postanowienie § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 
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§ 10 
 
Odbiorca odpadów nie może bez wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego jak i przez 
podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dokonywać cesji 
wierzytelności finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy, ani podejmować 
czynności mogących skutkować subrogacją ustawową.  
 
 

§ 11 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 

kary umowne w wypadkach i wysokościach określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu. 
2. Odbiorca odpadów zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
- za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Odbiorca, w wysokości 10 % maksymalnej wartości umownej przedmiotu 
umowy wskazanej w §6 ust. 2 umowy., 

- w wysokości 500,00 zł  brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze 
odpadów. 

- w przypadku niezatrudniania przy realizacji przedmiotu umowy osób zgodnie z § 5 lub 
nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń zgodnie z § 5, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za 
każde niewywiązanie się ze zobowiązania. 

3. W wypadku, gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, 
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 12 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji przewidzianej   

w § 5 pkt 4 umowy oraz w przypadkach wymienionych poniżej, przy czym w przypadkach 
wymienionych poniżej za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem  nieważności. 

2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:  
 -     przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania przedmiotu umowy, do 

wartości nie   większej niż całkowita wartość umowy. 
 

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej i  nie mogą być niekorzystne 
dla Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Ewentualne spory powstałe w związku  z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, 
będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przed Sądem 
właściwym dla siedziby Wytwarzającego odpady. 

 
§ 14 

 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej 
ze stron. 
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Załączniki: 
1……………… 
2……………… 
  
Odbiorca odpadów:       Wytwarzający odpady: 


	Załącznik nr 4

