Załącznik nr 2: projekt umowy

UMOWA

Nr ..../Z/2012

zawarta w dniu ........................ r. w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne
nr 4400/ 2012 pomiędzy „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., 19-300 Ełk, ul. Baranki 24 Sąd Rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000026179 NIP
848-16-30-309 Kapitał zakładowy:17 350 000 PLN - reprezentowaną przez 2 członków Zarządu
spośród wymienionych poniżej:
1. Andrzej Bujnowski
2. Janusz Nowakowski
3. Janusz Roszkowski

-

Prezes Zarządu
Zastępca Prezesa Zarządu
Członek Zarządu

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.
a
...............................................................................................................................................................
NIP : …........................................ Regon …...........................................
KRS: …...................................................................
reprezentowaną przez:
1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Wyłonienie Wykonawcy i zawarcie niniejszej umowy jest rezultatem wyboru najkorzystniejszej oferty
w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne nr 4400/2012
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji odpadów medycznych przez okres 24 miesięcy w
asortymencie i w ilościach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/,
która wraz z ofertą dostawcy stanowi integralny załącznik do umowy.
2. Niniejsza umowa obejmuje następujące odpady: 180102; 180103; 180108; 180182; 180202; 180106;
180108 i inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego.
§3
1. Odpady ważone będą w magazynie Zamawiającego.
2. Wykonawca potwierdza, że odpady objęte niniejszą umową będą utylizowane poprzez spalanie.
§4
1. Za wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów ustala się cenę w wysokości:
....
……….. zł netto /kg (słownie:.......................) + ....% VAT =.............zł brutto/ kg (słownie:
…………………………).
Wartość brutto za całość zamówienia (24 miesiące)
wynosi: ....................................... zł (słownie: ...................................................................)
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2. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy za wykonane usługi według cen podanych w
ofercie przetargowej.
3. Zamawiający opłacać będzie Wykonawcy należność w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury na
konto:……………………………………………………………… .
4. Wykonawca podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie objętym umową.
5. Nieterminowe wykonywanie usług z winy Wykonawcy może spowodować natychmiastowe zerwanie
umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 200 zł brutto za nie odebranie odpadów w terminie Zamawiającego za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 od wartości niezrealizowanej części umowy.
§5
1. Odpady odbierane będą z częstotliwością co 48 godzin z użyciem dysponowanych przez Wykonawcę
środków transportu obsługiwanych przez pracownika posiadającego uprawnienia w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych.
2. Środki transportu: Samochód transportu specjalistycznego.
3. Wykonawca dostarczy na własny koszt pojemniki/ kubły o pojemności 100L w ilości 8 szt ( 6 szt w
Przychodni przy ul. Konopnickiej 1 ; Przychodnia - ul. Armii Krajowej 29/31 – 2 szt) oraz
pojemników o pojemności 1110L (wysokość 147 cm, szerokość 136, głębokość 107 cm) – w ilości –
5 szt – Szpital Baranki 24.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości pojemników w miarę bieżących potrzeb.
5. W pojemnikach będą magazynowane i odbierane odpady medyczne, dezynfekcja i mycie
pojemników należą do obowiązków Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie
środowiska od momentu odbioru odpadów do zakończenia procesu ich zagospodarowania.
2. Dowodem przyjęcia odpadów przez Wykonawcę będzie karta przekazania odpadu.
3. Dowodem unieszkodliwienia odpadów będzie potwierdzenie karty przekazania odpadu dostarczana
do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
§7
1. Wykonawca zapewni niezmienność cen za wykonywane usługi przez okres 24 m-cy od daty zawarcia
umowy
§8
1. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego
aneksu.
§9
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto
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podanej w ofercie, co stanowi ................. zł (słownie: ............................złotych 00/100)
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 10
1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas 24 miesięcy to jest od dnia .................. r. do
dnia ........................ r.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759)
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca
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