
Załącznik nr 5: projekt umowy

U M O W A      Nr ..../Z/2016

zawarta w dniu  ........................ r. w  wyniku  postępowania przetargowego  o  zamówienie publiczne
nr 5244/2016 pomiędzy 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:  19  475  000 PLN -  reprezentowaną przez   2
członków Zarządu wymienionych poniżej:

1. Andrzej Bujnowski                                                   -                 Prezes Zarządu
 2. Janusz Roszkowski                                                         -                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.

§ 2
Przedmiot zamówienia

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. Umowa obejmuje następujące rodzaje odpadów: 
18 01 02; 18 01 03;  180104; 18 01 06; 18 01 08; 18 01 09; 18 01 82; 18 02 02 
3. Przewidywana szacowna ilość odpadów na 24 m-ce:  75 000 kg.  

4. Za wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów ustala się cenę w wysokości:  
    ....……….. zł netto/kg + ....% VAT =.............zł brutto/kg (słownie:…………………………).  Wartość

brutto  za  całość  zamówienia  (24  miesiące)  wynosi:  .......................................  zł
(słownie: ...................................................................)

§ 3
Warunki realizacji usługi

1. Odpady ważone będą w magazynie Zamawiającego.
2. Odpady  medyczne  będą  magazynowane  i  odbierane   w  pojemnikach,  dezynfekcja  i  mycie

pojemników  należą  do  obowiązków  Wykonawcy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
zwiększenia ilości pojemników w miarę bieżących potrzeb. Wykonawca  dostarczy na własny koszt
pojemniki/ kubły o pojemności 100L w ilości 10 szt (tj. Przychodnia przy ul. Konopnickiej 1 – 7 szt;
Szpital Baranki 24 – 3 szt) oraz pojemniki o pojemności 1110 L (wysokość 147 cm, szerokość 136,
głębokość 107 cm)  w ilości 5 szt – Szpital Baranki 24.  

3. Odpady  odbierane będą  z  częstotliwością co  48  godzin z  użyciem,  będących  w  dyspozycji
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Wykonawcy środków transportu,  obsługiwanych przez  pracownika,  posiadającego uprawnienia  w
zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

4. Odpady poza harmonogramem  obierane będą  do 24 godzin  od momentu telefonicznego zgłoszenia
przez Zamawiającego bądź nadania zgłoszenia e-mailem albo faksem z użyciem, będących w dyspozycji
Wykonawcy środków transportu,  obsługiwanych przez  pracownika,  posiadającego uprawnienia  w
zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

5.  Miejscem odbioru odpadów jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk –
Szpital oraz Przychodnie -  ul. Konopnicka 1. 

6. Środkiem transportu odpadów jest: Samochód transportu specjalistycznego.
7. Dowodem przyjęcia odpadów przez Wykonawcę będzie karta przekazania odpadu.
8. Dowodem unieszkodliwienia odpadów będzie potwierdzenie karty przekazania odpadu dostarczana

do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. oraz  Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych
odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ma  być dostarczony  co 1 m-c w
terminie   do  14  dni  po  zakończonym  miesiącu  kalendarzowym. W  przypadku  środków
odurzających  i  substancji  psychotropowych  dowodem  unieszkodliwienia  będą  dokumenty
wymagane Prawem Farmaceutycznym 

9. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji poprzez spalanie odpadów medycznych wymienionych w
pkt 2 § 2

10.  Wykonawca przejmuje obowiązki  wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie
środowiska od momentu odbioru odpadów do zakończenia procesu ich zagospodarowania – utylizacji
11. Wykonawca podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie objętym umową.
12. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane.
13.  Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji Umowy ze strony
Wykonawcy są: ....................................................................
dane kontaktowe:...................................................................

§ 4
Warunki płatności

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  płacić  Wykonawcy  za  wykonane  usługi  według  cen  podanych  w
ofercie przetargowej.

2. Zamawiający opłacać będzie Wykonawcy należność w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury na
konto:……………………………………………………………… .

3. Wykonawca zapewni niezmienność cen za wykonywane usługi przez okres trwania umowy.

§ 5
 Kary umowne

1. 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.

2.  Po terminie  wymienionym w  § 3  pkt  3  Zamawiający,  po  wcześniejszym poinformowaniu  Wykonawcy,
uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu a różnicą kosztów usługi
obciążyć Wykonawcę.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1.Nieterminowe  wykonywanie  usług  z  winy  Wykonawcy  może  spowodować  natychmiastowe
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zerwanie umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się

o  okoliczności  uzasadniających  odstąpienie  tj.  w  przypadku  nienależytego  wykonywania
przedmiotu  umowy  w  szczególności  w  sposób  niezgodny  z  umową,  SIWZ,  wskazaniami
Zamawiającego.

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że:
a)  Wykonawca  utracił  uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  wynikające  z  przepisów
szczególnych,
b) nie rozpoczął wykonywania usług objętych umową 
c) zaniechał realizacji umowy i nie podejmuje czynności pomimo pisemnego wezwania,
d) pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie
wykonuje  usługi  zgodnie  z  postanowieniami  umowy  lub  w  istotny  sposób  narusza  zobowiązania
umowne.

4. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  Zamawiający  wezwie
Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania usługi i wyznaczy w tym celu odpowiedni
termin.

§ 7
Dopuszczalne zmiany umowy

 Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych, tj. w przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 

1)  w  przypadku,  w  którym  termin  realizacji  umowy  uzależniony  jest  od  realizacji  przez
zamawiającego przedsięwzięcia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu umowy,
którego nie dało się przewidzieć na etapie zawarcia umowy, termin realizacji umowy może
ulec zmianie o okres konieczny do realizacji tego przedsięwzięcia, 

2)  w  przypadku  konieczności  dokonania  zmian  treści  umowy  w  związku  ze  zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie wyznaczonym przepisami prawa
w celu doprowadzenia umowy do stanu zgodnego z przepisami prawa.

 W szczególności nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień 
publicznych (mogą one zostać dokonane w drodze jednostronnego oświadczenia strony której danych 
zmiana dotyczy). 

1) danych kontaktowych, 
         2)  zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-wykonawczymi umowy (np. 

zmiana  nr  rachunku bankowego)
§ 8

Zabezpieczenie umowy
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto

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 (t. 
jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164  z późn. zm )

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 9
Postanowienia ogólne
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1. Umowę  niniejszą  strony zawierają  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 (t. jedn. Dz. U. z 2015 poz. 2164  z
późn. zm )

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygać będą sądy właściwe miejscowo
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

4. Integralną  część  umowy  stanowią  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  oferta
Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.
 

                Wykonawca                                                              Zamawiający                  
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