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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WZÓR 

 

UMOWA nr …../2014 

ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 

 

Zawarta w dniu ..................2014 r. w Krakowie pomiędzy: 

 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej - pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-

375, REGON: 351194736, reprezentowanym przez: 

mgr Teresę Zalewińską - Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 
....................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) …………………. . 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

odbioru, transportu i unieszkodliwiania  odpadów medycznych o kodach –  18 01 02, 18 

01 03, 18 01 09, 18 01 04. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz.1206 z późn. 

zm.). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do transportu odpadów medycznych do Zakładu 

unieszkodliwiającego odpady z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie 

odpadów niebezpiecznych. 

5. Szacunkowa średnioroczna ilość odpadów medycznych wytarzanych przez 

Zamawiającego wynosi 21 ton 705 kg. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości odpadów do odbioru, w stosunku 

do wartości wskazanej w ust. 5, w zależności od faktycznej ilości wytworzonych 

odpadów. 
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7. Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej przez okres trwania umowy, na kwotę minimum 50.000 zł. Potwierdzona za 

zgodność kserokopia polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

 

Wartość umowy. Wynagrodzenie  

 

§ 2 

 

1. Łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty brutto: ...................................... zł 

(słownie: .............................................................. złotych) w tym podatek VAT w stawce 

.... %, a wartość netto…………............................... zł (słownie: 

................................................. złotych). Wskazana wartość nie stanowi zobowiązania dla 

Zamawiającego do realizacji umowy do tej wartości, ani podstawy dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia 

szacunkowej ilości odpadów wskazanej w § 1 ust. 6 w stosunku do ilości odpadów 

faktycznie wytworzonych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn ilości wytworzonych przez 

Zamawiającego oraz odebranych przez Wykonawcę odpadów oraz ceny jednostkowej 

brutto za wywóz i unieszkodliwienie 1 kg odpadów: ………………..… zł (słownie: 

.......................................................) w tym podatek VAT w stawce ...  % oraz kwota netto 

..................................... zł (słownie: ..........................................................); 

3. Cena podana w ust. 2 obejmuje w szczególności koszty: koszty transportu, załadunku i 

rozładunku oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach umowy zmiana stawki następuje z 

dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku 

VAT nie prowadzi do podniesienia łącznej kwoty brutto, o której mowa w ust. 1, i ceny 

jednostkowej brutto, o której mowa w ust. 2. 

 

Płatność  

§ 3 

 

1. Wykonawcy wystawia fakturę VAT po odbiorze odpadów tj. po podpisaniu przez obie 

strony wszystkich kart przekazania odpadów z danego miesiąca kalendarzowego, na który 

wystawiana jest faktura nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym 

wykonano usługę 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty 

przedłożenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT, wystawionej na Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, pod warunkiem podpisania 

przez obie strony karty przekazania odpadów. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Zamawiającego: .................................... tel.: ……………………………… . 

5. Osoba odpowiedzialna za realizację, rozliczenie rzeczowe i finansowe umowy z ramienia 

Wykonawcy: ................................. tel.: ……………………………… . 
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Odbiór odpadów i dokumenty potwierdzające odbiór i unieszkodliwienie zakaźnych 

odpadów medycznych 

§ 4 

 

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy na początku każdego miesiąca czystą „Kartę 

przekazania odpadów”, zgodną ze wzorem dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 

2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów 

(Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1673). Po wypełnieniu karty Wykonawca zwraca ją 

Zamawiającemu po upływie danego miesiąca wraz z dokumentem potwierdzającym 

unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych o kodach – 18 01 02, 18 01 03, 18 01 

09, 18 01 04 na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie 

zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 

2014 r., poz. 107). 

2. Realizacja odbioru odpadów medycznych odbywa się będzie przez 5 dni w tygodniu 

tj. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. od 16.00 do 17.00. 

3. W momencie odbioru odpadów odpowiedzialność związana z procesem transportu i 

unieszkodliwiania odpadów przechodzi na Wykonawcę i obciąża Wykonawcę do chwili 

zakończenia unieszkodliwiania. 

4. Odbiór odpadów odbywa się na podstawie karty przekazania odpadów, wskazującej kody 

odbieranych odpadów oraz wagę odpadów. 

5. Odbiór odpadów jest uważany za zrealizowany z dniem podpisania przez obie strony 

karty przekazania odpadów. 

6. Odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z Oddziałów (przedsionki budynków 

oddziałów: Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji – Budynek nr 2 oraz Oddziału 

Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej  – 

Budynek nr 1) – po uprzednim ich zważeniu (środek transportu, którym będzie 

dokonywany odbiór powinien być wyposażony w wagę) w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego i odnotowaniu ilości w „karcie przekazania odpadu” podpisanej przez 

upoważnionych przedstawicieli stron. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania odpadów odpowiednio opakowanych, tj. 

w dużych foliowych workach, wyłącznie koloru czerwonego, opisanych w sposób 

umożliwiający łatwą identyfikację miejsca pochodzenia niezbędną w przypadku 

dochodzenia epidemiologicznego.  

 

Podwykonawstwo  

§ 5 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie 

za zgodą wyrażoną przez Zamawiającego na piśmie i w zakresie wskazanym w ofercie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

podwykonawców zobowiązań wynikających z umowy jest traktowane jak niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
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ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Kary umowne 

§ 6 

 

1  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca      

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu odbioru odpadów w wysokości 0,5 % wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Przez 

niedotrzymanie terminu odbioru rozumie się także nieodebranie odpadów w dniu 

wyznaczonym na odbiór do godziny 17,00.  

b)  tytułu niewykonania lub nienależytego umowy - w wysokości 10% wartości umowy 

brutto, o której mowa w 2 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. Pobranie kary umownej nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego z prawa do 

odstąpienia od umowy z powodu okoliczności stanowiących podstawę do naliczenia kary 

umownej.  

3. Naliczona kwota kary umownej może zostać potrącona z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy 

§ 7 
  

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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 – dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w następujących, niezależnie od siebie 

występujących przypadkach: 

a) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie w szczególności 

nie odbiera odpadów w ustalonym terminie, nie zwrócił Zamawiającemu Karty 

przekazania odpadów lub nie przedstawił Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych oraz w innych 

przypadkach.  

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu 

wystosowanym przez Wykonawcę do Zamawiającego,  jeżeli Zamawiający nie zapłacił 

Wykonawcy wynagrodzenia za dwa następujące po sobie okresy rozliczeniowe.   

4. Odstąpienie od umowy, a także wypowiedzenie umowy powinno nastąpić pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.  

5. Odstąpienie od umowy następuje w dniu doręczenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej 

stronie, a  wypowiedzenie umowy powoduje rozwiązanie umowy w dniu wskazanym w 

wypowiedzeniu.  
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6. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 2 lit. a poprzedza wezwanie 

Wykonawcy do odbioru odpadów lub do zmiany sposobu wykonania umowy. Wezwanie 

może być wystosowane faksem na numer faksu ………………… , e-mailem na adres …… 

albo wysłane listem poleconym.  

7. W każdym przypadku rozwiązania umowy ma skutek odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy, Wykonawcy należy się wynagrodzenie tylko za wykonaną część 

przedmiotu umowy.  

 

Zmiany umowy 

§ 8  

 

1. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Wykonawcy w 

następujących przypadkach: 

a) gdy zmianie ulegnie ustawowa stawka podatku VAT w trakcie trwania umowy; 

b) konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron, 

których nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

c) konieczności zmiany terminów płatności z przyczyn niezależnych od Stron, których 

nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy powinny odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego i być 

zgodne z interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy 

brutto określonej w § 2 ust. 1, ani ceny jednostkowej brutto określonej w § 2 ust. 2.  

3. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej. 

4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy 

zmiany danych teleadresowych Stron, i osób upoważnionych, zgodnie z § 3 ust. 4 i 5, do 

realizacji i rozliczeń umowy oraz danych do kontaktu. Do skuteczności tych zmian 

wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o 

zmianie danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje 

się za doręczoną. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

 

1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu 

Cywilnego, przepisy ustawy o odpadach w szczególności odpadach medycznych, przepisy 

ustawy prawo zamówień publicznych.  

3. Żadne prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przenoszone ani wnoszone 

do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Zamawiającego wyrażonej pod 

rygorem nieważności. Na takiej samej zasadzie nie mogą być zbywane wierzytelności 

przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.  

4. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz 

wszelkie informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek 

poufności nie dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami 

umownymi powinny być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub 

podmiotom trzecim. 

 

Egzemplarze umowy  

§ 10  
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, 

jednym dla Wykonawcy. 

 

             Zamawiający             Wykonawca 


