
Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Umowa Nr ..../Z/2018

zawarta w dniu  ............. r. w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne  nr 5458/2018
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: 20 475 000 PLN - reprezentowaną przez :

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 o zamówienie publiczne nr 4851 / 2018.

§ 2
Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje  się  do  świadczenia usługi  w  zakresie  odbioru,  transportu  i  utylizacji
odpadów z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. przez okres do 31.12.2020 r. od daty zawarcia umowy. 

2. Usługa o której mowa w ust.  1 odbywała się będzie z częstotliwością co  48 godzin tj.  zgodnie
z harmonogramem w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia (nie dotyczy sobót, niedziel
i świąt) zgodnie z ofertą dostawcy stanowiącą integralny załącznik do umowy.

3. Umowa obejmuje następujące rodzaje odpadów: 
a) 18 01 02 
b) 18 01 03
c) 18 01 04
d) 18 01 06
e) 18 01 08 
f)   18 01 09
g) 18 01 82
h) 18 02 02 

4. Przewidywana szacowna ilość odpadów przez czas trwania umowy …........ kg.  
5. Wartość przedmiotu niniejszej umowy wynosi łącznie ….............. brutto (słownie: …..........................

złotych) t.j.:
a) ..……….. zł   netto/kg 
b) ….............zł  brutto/kg 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania wielkości zamówienia w trakcie realizacji umowy.
7. Wykonawca  oświadcza,  że  będzie  realizować  przedmiot  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami prawa m.in. :
a) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 992 ze zm.);
b) rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  05.12.2017r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu

postępowania z odpadami medycznymi;
c) rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  12.12.2014r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1973 ze zm.);
d) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 79 ze zm.);
e) ustawy z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2018r. Poz. 169 ze

zm.).
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8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki oraz doświadczenie konieczne do wykonania
usługi.

9. Wykonawca oświadcza,  iż  spełnia  wszelkie  wymagane przepisami  prawa warunki  oraz  posiada
aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów
medycznych.

§ 3
Warunki realizacji usługi

1. Odpady ważone będą w magazynie Zamawiającego.
2. Odpady  medyczne  będą  magazynowane  i  odbierane  w  pojemnikach.  Wykonawca  odbierając

pojemniki zobowiązany jest do pozostawienia pojemników czystych u Zamawiającego.
3. Dezynfekcja i  mycie pojemników należą do obowiązków Wykonawcy.  Zamawiający nie zapewnia

pomieszczenia i środków do mycia i dezynfekcji pojemników. 
4. Wykonawca  dostarczy na własny koszt pojemniki/ kubły o pojemności :
a) 100 L w ilości 10 szt (tj. Przychodnia przy ul. Konopnickiej 1 – 7 szt;   Szpital Baranki 24 – 3 szt)
b) pojemniki o pojemności  1.100 L (wysokość 120 cm, szerokość 107, głębokość 90 cm) w ilości

5 szt – Szpital Baranki 24.  
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości  pojemników o których mowa w ust. 4

pkt. a) i b) w miarę bieżących potrzeb. 
6. Odpady  odbierane będą  z  częstotliwością co  48  godzin  tj.  zgodnie  z  harmonogramem

w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia  (nie dotyczy sobót, niedziel i  świąt) z użyciem,
będących  w  dyspozycji  Wykonawcy  środków  transportu,  obsługiwanych  przez  jego  pracownika,
posiadającego uprawnienia w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych.

7. (Jeżeli dotyczy) Realizacja odbioru odpadów poza harmonogramem co dotyczyć będzie wyjątkowych
zdarzeń  losowych  tj.  katastrofa,  wojna  czy  epidemia  itp., realizowana  będzie 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.

8. Miejscem odbioru odpadów są :
a) „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk – Szpital
b) Przychodnia Specjalistyczna, ul. Konopnicka 1. 

9. Środkiem transportu odpadów jest: Samochód transportu specjalistycznego Wykonawcy.
10. Dowodem przyjęcia odpadów przez  Wykonawcę  będzie karta  przekazania  odpadów  zgodnie

z rozporządzeniem Ministra  Środowiska w sprawie wzoru dokumentów stosowanych dla  potrzeb
ewidencji odpadów.

11. Dowodem  unieszkodliwienia  odpadów  będzie  potwierdzenie  karty  przekazania  odpadów
dostarczane do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. oraz dokument potwierdzający unieszkodliwienie
zakaźnych  odpadów  medycznych lub  zakaźnych  odpadów  weterynaryjnych który  ma  być
dostarczany terminowo w terminie do 14 dni po zakończonym miesiącu kalendarzowym.

12. W  przypadku  środków  odurzających  i  substancji  psychotropowych  dowodem
unieszkodliwienia będą dokumenty wymagane Prawem Farmaceutycznym.

13. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji  poprzez spalanie odpadów medycznych wymienionych
w § 2 ust. 3.

14. Wykonawca  przejmuje  obowiązki  wynikające  z  obowiązujących  w Polsce  przepisów  o  ochronie
środowiska  od  momentu  odbioru  odpadów  do  zakończenia  procesu  ich  zagospodarowania  –
utylizacji.

15. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie objętym
niniejszą umową.

16. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi przez nich wykonane.

17. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację prac, wynikających z realizacji Umowy są :
a) ze strony Wykonawcy  : .................................................. tel. : ...........................................
b) ze strony Zamawiającego  : ............................................ tel. : ...........................................

18. Wykonawca lub  podwykonawca zgodnie  z  art.  29  ust.  3a  ustawy prawo zamówień publicznych
zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niezbędne do
realizacji niniejszego zamówienia czynności tj. przewóz, załadunek I rozładunek, jeżeli wykonują je
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy tj. wykonują pracę
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.
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19. W  trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności
kontrolnych  wobec  Wykonawcy  odnośnie  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawców
wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osoób  wykonujących  wskazane  w  ust.  18
czynności.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania oświadczeń i  dokumentów
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymnogów I dokonywanbia ich oceny.

§ 4
Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy  za wykonane  usługi  według cen podanych
w ofercie przetargowej i zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. a i b.

2. Należność za wykonaną usługę regulowana będzie po dostarczeniu prawidłowej faktury przelewem
na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

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  (słownie  :  dwieście  złotych)  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki

w terminowym odbiorze odpadów,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  5%

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 5 od wartości niezrealizowanej części umowy.
2. Po terminie wymienionym w § 3 ust. 6 Zamawiający, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy,

uprawniony jest do dokonania zlecenia wykonania usługi podmiotowi trzeciemu a różnicą kosztów
usługi  obciążyć Wykonawcę.

3. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  zastępczym wykonaniu  usługi  o  którym mowa w ust.  2
w dniu jego złożenia. 

4. Naliczenie kwoty różnicy kosztów zastępczego wykonanika usługi o którym mowa w ust. 2 odbywa
się  poprzez  złożenie  pisemnego  oświadczenia  o  ich  potrąceniu  z  przysługującego  Wykonawcy,
na podstawie przedłożonej przez niego faktury, wynagrodzenia.

5. Jeżeli  wysokość  zastrzeżonych  kar  umownych  nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strony  mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 6
Odstąpienie od umowy

1. Nieterminowe wykonywanie usług z winy Wykonawcy może spowodować natychmiastowe 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

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego.
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2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie
nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu
niezmiennej  ceny  netto.  Zmiana  w  tym  przypadku  nastąpi  automatycznie  co  oznacza,  że  nie
wymaga formy aneksu do umowy. 

3. 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.

4. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnego
aneksu.

5. Zmiana umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z treści art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych,  tj.  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.

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

nr rachunku bankowego),
3) elementów formalnych umowy.

§ 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986  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

1. Umowę  niniejszą  strony zawierają  od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 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 2018
poz. 1986  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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