Załącznik nr 2

UMOWA Nr ………………

na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych
pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą
08-300 Sokołów Podlaski ul. Ks. Bosko 5, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS : 0000035422. Regon 000306779
reprezentowanym przez :
Krzysztofa Lubińskiego
zwanym dalej Zamawiającym

- Dyrektora

a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą zamówienia
reprezentowanym przez :
.............................................

- .............................

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

- ............................

Umowę strony zawierają na okres 24 miesięcy, licząc od daty jej podpisania
tj. do dnia ……………. .
Umowa jest zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na
podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w trybie
przetargu nieograniczonego.
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Strony ustalają co następuje:
§1
Przedmiot umowy.
1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na
odbiorze z siedziby Zamawiającego oraz transporcie i unieszkodliwianiu odpadów o
kodach : 180103 i 180102 w instalacjach spełniających wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub technologii, położonych na obszarze województwa
mazowieckiego bądź w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytwarzania.
1.2. Wykonawca odbierze do unieszkodliwiania inne odpady z grupy 18-tej, jeżeli będą
powstawać u Zamawiającego
§2
Podstawowe warunki umowy.
2.1. Zamawiający będzie pakował odpady do zamykanych opaskami zaciskowymi
jednowarstwowych worków foliowych o pój. do 1201, natomiast igły i inne ostre
przedmioty do pojemników z tworzywa utwardzanego, ulegającego rozkładowi
termicznemu z tym, ze głównie wykorzystywane do tego celu będą pojemniki po
roztworach leczniczych, zamykane zakręcanym korkiem.
2.2. Wykonawca oświadcza, ze posiada zezwolenia (decyzje) na prowadzenie
działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, których
kody podano w pkt. 1.1. niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca będzie odbierał odpady z chłodni usytuowanej na terenie siedziby
Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień – oznaczonych kodem 180103,
natomiast oznaczone kodem 180102 trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałek, środę i
piątek, co nie wyklucza prawa Zamawiającego do określenia innej częstotliwości ich
odbioru, zgodnie z jego potrzebami i bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz w
przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie
2.4. W przypadku awarii urządzeń technicznych w magazynie-chłodni odpadów
Zamawiającego, a szczególnie urządzeń chłodniczych, Wykonawca będzie dokonywał
odbioru odpadów na każde wezwanie Zamawiającego bez jakiejkolwiek zwłoki, w
przeciwnym przypadku Zamawiający zorganizuje transport i utylizacje odpadów na koszt i
ryzyko Wykonawcy i będzie traktował taką sytuację jako naruszenie postanowień umowy.
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2.5. Przygotowanie przesyłki-ładunku oraz wykonanie odpowiednim sposobem jego
przewozu i związanego z nim załadunkiem i rozładunkiem, przy zastosowaniu
odpowiedniego do tego celu środka transportu i wyposażenia całej jednostki transportowej
zgodnie z wymogami jak przy transporcie materiałów niebezpiecznych, należy do
obowiązków Wykonawcy.
2.6. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy dodatkowe opakowania do przygotowania
ładunku do transportu, jeżeli będzie kwestionował opakowania Zamawiającego oraz sposób
ich zabezpieczenia,
2.7. Na czas ewentualnych awarii urządzeń i środków transportu Wykonawcy, zabezpieczy
on na własny koszt transport i utylizacje odpadów przez firmę posiadającą wymagane
uprawnienia i urządzenia, w przeciwnym przypadku Zamawiający zorganizuje transport i
utylizacje na koszt i ryzyko Wykonawcy i będzie traktował jako naruszenie postanowień
umowy
2.8. Od chwili odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe wskutek ich utraty lub nienależytego zabezpieczenia i niezgodnego z prawem
sposobu ich unieszkodliwiania.
2.9. Wykonawca będzie unieszkodliwiał odpady w odpowiednio do tego celu
przystosowanych instalacjach.
2.10. Usługa unieszkodliwiania odpadów będzie odbywać się w instalacji, w której
prowadzone są pomiary ciągłe i okresowe emisji a ich standardy są dotrzymywane.
2.11. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w
szczególności :
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.z 2010r.,Nr 185, poz. 1243),
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- Ustawą z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Z 2004r., Nr 96, poz. 959),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008r. (Dz. U. Z 2008 nr 206
poz 1291) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
oraz pomiarów ilości pobranej wody
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20.12.2005r w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005r. nr 260 poz. 2181 ze zm.
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia.2010r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010r., Nr 249,
poz. 1673),
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2007r. w sprawie stwierdzenia
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U.z 2007r., Nr 247, poz.
1841),

3

2.12. Przeważanie pojazdu zabierającego odpady będzie się odbywać na terenie
miejscowości w której prowadzi działalność Zamawiający. Koszty przeważania pokryje
Wykonawca.
2.13. Bezpośrednio przy każdym odbiorze będą potwierdzane dokumenty - karty
przekazania odpadów.
2.14. Na żądanie właściwych organów rządowych i samorządowych oraz
Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie uzupełni wszelkie dodatkowe
dokumenty, jeżeli staną się wymagalne.

§3
Cena i warunki płatności.
3.1. W zakresie naliczania i regulowania należności za wykonanie usługi,
wynagrodzenie naliczane będzie wyłącznie na podstawie ceny za 1 kg
odebranych odpadów, której wysokość ustalono na ………. zł/kg netto
………. zł/kg brutto, łącznie z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem
3.2. Podstawą do naliczania będą ilości wagowe odebranych odpadów,
potwierdzone podpisami pracowników upoważnionych przez strony
na wymaganych dokumentach.
3.3. Wszelkie należności i zobowiązania finansowe w stosunku do
Wykonawcy, naliczane będą za każdy miesiąc z dołu i płatne przelewem
na konto Wykonawcy: Bank ............................................................................
...........................................................................................................................
3.4. Termin płatności każdej faktury - 30 dni.
3.5. W fakturze zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
3.6. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 50%
wartości netto niezrealizowanej części umowy w przypadku: odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy oraz niedopełnienia przez niego ewentualnych wymogów
określonych niniejszą umową, których skutkiem może być konieczność
unieważnienia umowy. Kara będzie wyliczana na podstawie ceny odbioru
1 kg odpadów określonej w pkt.3.1. pomnożoną przez ich ilość - średnią
dobową i liczbę dni do końca trwania niniejszej umowy.
3.7. Postanowienia pkt. 3.6. nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wysokość kary umownej.
3.8. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu odbioru
mniejszej lub większej ilości odpadów od określonej w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3.9. Cena ustalona w pkt.3.1. obowiązuje przez okres na który podpisano
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umowę tj. na dwa lata.
3.10. Dopuszcza się zmianę umowy tylko w przypadku zmiany urzędowej stawki
podatku VAT.
§4
Ustalenia końcowe.
4.1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy w zakresie jakości,
sposobu unieszkodliwiania odpadów, miejsca lokalizacji świadczonych usług
utylizacji lub terminów ich wykonania, oraz wygaśnięcia decyzji Wykonawcy
zezwalających na dalszą realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4.2. 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 jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
4.3. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo
zamówień publicznych, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
4.4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej
umowy, po wyczerpaniu polubownego ich załatwienia, rozstrzygane
będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

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

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