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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 
zawarta w dniu ..................... 2020r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi z siedzibą  w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 
30, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003613, NIP: 788-17-50-689, w imieniu 
którego działa:  
Tomasz Przybylski - Dyrektor 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  
a  
..................................................................................................................................................  
z siedzibą w .........................................................................................................................  
reprezentowanym przez :  
1. ..................................... - ......................................  
2. ..................................... - .....................................  
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą  
zwanymi dalej  „Stronami” 
 
Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 
1843 ze zm.)  

 
§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Usługa odbioru, transportu i 
unieszkodliwiania odpadów medycznych”. 

2. Wykonawca gwarantuje, że odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych odbywać się będzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, szczególnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( 
Dz. U. z 2020r. poz. 797 ) 

3. Odbiór odpadów medycznych wraz z załadunkiem i transportem będzie dokonywany w zakresie i na koszt 
Wykonawcy. Miejscem odbioru odpadów jest magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, 
który znajduje się na terenie posesji SP ZOZ w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3 oraz Zakładu Opiekuńczo- 
Leczniczego w Opalenicy ul. 27 Grudnia 2. 

4. Wykonawca odbierać będzie odpady medyczne o kodach 1801, a w szczególności: 180102, 180103, 180104,  
180106, 180109 (numeracja podana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. 
w sprawie katalogu odpadów Dz. U z 2020r., poz. 10) 

5. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 

6. Przewidywana ilość odpadów, jakie Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do unieszkodliwiania w 
okresie trwania umowy wynosi  ok. 84 930 kg. (Ilość ta może ulec zwiększeniu o 20% - prawo opcji).  

7. Wykonawca gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania umowy posiadać będzie aktualne zezwolenia na 
transport i unieszkodliwianie wszystkich odpadów medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy. W 
przypadku, gdy zezwolenia na transport lub unieszkodliwianie odpadów medycznych będących przedmiotem 
niniejszej umowy, wygasną w trakcie jej obowiązywania, Wykonawca gwarantuje, że niezwłocznie przedłoży 
nowe (aktualne) wymagane przepisami prawa zezwolenia, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastosowaniem kary umownej przewidzianej w § 
5 ust. 2 umowy. 

8. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie: 
ze strony Zamawiającego: Justyna Frącek, Joanna Jasińska, Karolina Kandulskat 
ze strony Wykonawcy: Maria Długokęcka, tel. 63 249 36 24 wew.23. 

 
 

§ 2. 
1. Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojemniki (kontenery) na odpady medyczne zamykane w sposób 

uniemożliwiający otwarcie przez osoby nieupoważnione w ilości  dostosowanej do potrzeb Zamawiającego, nie 
mniejszej niż: 
• 4 szt. o pojemności ok. 660l każdy oraz 2 zamykane pojemniki na części ciała i organy o pojemności 

dostosowanej do wielkości zamrażarki Zamawiającego (tj. średnicy ok. 36 cm i wysokości ok. 50 cm) do 
Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3; 

•  1 szt. ok. 240l  do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Opalenicy ul. 27 Grudnia 2. 



SPZOZ_NT. DZP.241.2.20 

 2 

2. Wykonawca będzie opróżniał: 
• Odpady medyczne ze Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, 

piątek) i w razie potrzeby na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego w ciągu 12 godzin od zgłoszenia  
• Odpady medyczne z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opalenicy – 1 raz w tygodniu 
• Przeterminowane leki ok. 2 razy w okresie obowiązywania umowy 
• Chemikalia: ok. 2 razy w okresie obowiązywania umowy 

Odbiór odpadów medycznych nastąpi w godz. od 8:00 do 14:00. 

3. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy i są przekazane Zamawiającemu w użytkowanie. 

4. Użytkowanie pojemników przez cały okres trwania umowy nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca na czas obowiązywania umowy dostarczy, a także wymieni w razie uszkodzenia lub zniszczenia, 
do siedziby Zamawiającego w wyznaczone miejsce, pojemniki o pojemnościach wskazanych wyżej, 
dostosowane do przechowywania i transportu odpadów. 

6. Wykonawca dbać będzie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemników. Wykonawca będzie 
przeprowadzał zabiegi mycia i dezynfekcji pojemników we własnym zakresie. 

7. Wykonawca zapewni załadunek odpadów, tak aby zapobiec ich rozsypaniu. W przypadku rozsypania się 
opadów podczas załadunku Wykonawca zobowiązany jest do ich uprzątnięcia. 

8. Wszelkie prace przy wywozie odpadów będą prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, 
chodnika lub jezdni. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za systematyczny wywóz odpadów gromadzonych w pojemnikach 
zgodnie z ustaloną częstotliwością, wykluczającą powstawanie zaległości. 

10. Pomiar ilości odbieranych odpadów realizowany będzie przez Wykonawcę w obecności pracownika 
zamawiającego na wadze z atestem, która będzie umieszczona w miejscu składowania odpadów  do 
każdorazowego ustalania masy odbieranych odpadów (lub wadze umiejscowionej w samochodzie Wykonawcy) 
*. Pracownik zamawiającego dokona potwierdzenia wykonania usługi  i pomiaru odpadów. 

11. Transport odpadów medycznych będzie odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów 
niebezpiecznych posiadającymi w tym względzie wszelkie upoważnienia zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 
2011 o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U z 2020, poz. 154.) oraz obsługiwany będzie przez 
wykwalifikowany personel. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji odpadów pochodzących z Samodzielnego 
Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej  oraz podległej placówki (Zakład Opiekuńczo Leczniczy w 
Opalenicy) zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ewidencji odpadów prowadzonej 
w Bazie Danych o Odpadach (BDO). 

13. Zakaźne odpady medyczne będą unieszkodliwiane w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej 
techniki lub technologii o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska ( Dz.U. 2019 poz. 1396) przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych 
zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych 
we współspalarniach odpadów (art. 95 ust. 3 ustawy o odpadach). 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. 
U. z 2020r. poz. 797) wraz z aktami wykonawczymi, w tym z art. 20 ust. 2 i 3, 5-6 ustawy o odpadach, który 
zobowiązuje przyszłego posiadacza do unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych 
pochodzących z obiektów Zamawiającego na obszarze województwa wielkopolskiego. Dopuszcza się 
unieszkodliwianie odpadów poza województwem wielkopolskim, jednakże w możliwie jak najbliższej 
odległości od siedziby Zamawiającego w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na 
obszarze województwa wielkopolskiego lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 
Dopuszcza się, aby zakaźne odpady medyczne były unieszkodliwiane na obszarze innego województwa niż 
wielkopolskie, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów (64-300 Nowy Tomyśl ul. Sienkiewicza 3) do 
miejsca unieszkodliwiania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca 
unieszkodliwiania położonego na obszarze województwa wielkopolskiego. 

15. W związku z obowiązkiem art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający stawia wymóg 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi 
będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne 
ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 143e ustawy Pzp. 

16. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: − osoby wykonujące świadczenie usług 
odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. 
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17. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 
art. 29 ust.3a ustawy pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

18. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca (i podwykonawca, jeżeli 
Wykonawca świadczy usługi będące przedmiotem zamówienia przy pomocy podwykonawców) zobowiązany 
jest do dostarczenia do Zamawiającego co kwartał  aktualnego oświadczenia potwierdzającego spełnienie 
wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w punkcie 1 powyżej. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że wymienione czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; Pierwsze 
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia Wykonawca/Podwykonawca winien złożyć najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

19. Jednocześnie  w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca (podwykonawca) przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2) powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych, w tym w szczególności bez podania adresów, nr PESEL pracowników lub 
innych danych, które podlegają anonimizacji. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.  

20. O ile okaże się to niezbędne do realizacji umowy, Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych 
pracowników zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji 
niniejszej umowy.  

21. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit b ustawy pzp., Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w artykule 29 ust 3a ustawy pzp oraz za pośrednictwem Wykonawcy, 
Zamawiający przeprowadzi stosowną kontrole, dotyczącą pracowników podwykonawców, wykonujących 
czynności na rzecz Zamawiającego. Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie 
odpowiada Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej 
określonej w niniejszej umowie. 

22. Nieprzedłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 18 i 19 z 
pracownikami wykonującymi ww. czynności określone w ust. 16 powyżej, w terminie wskazanym w ust. 18 
będzie traktowane jak niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na 
podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie nałożeniem z tego tytułu kary finansowej o której mowa  we 
wzorze umowy.  

23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwowa Inspekcję Pracy. 

24. Oprócz towarzyszących sankcji za nieprzestrzeganie zobowiązań ustanowionych na podstawie art. 29 ust. 3a 
ustawy pzp np. w postaci kar umownych - w przypadku powtarzających się naruszeń tych obowiązków, 
Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 5 ust. 1.  
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§ 3. 
1. Umowa obowiązuje od dnia …… i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem jeżeli wcześniej nastąpi wyczerpanie 

maksymalnej wartości Umowy określonej w § 4 ust. 4 i wartości prawa opcji określonego w § 4 ust. 5 - to do 
tego czasu.  

2. Możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na okres max. 6 miesięcy w przypadku 
niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 4 i/ lub skorzystania z prawa opcji określonego w § 4 ust. 5.  

 
§ 4 

1. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne wynikające z 
przemnożenia ilości odebranych odpadów i zaoferowanej w formularzu ofertowym ceny jednostkowej. 

2. Ceny jednostkowe (brutto) odpadów: 
18 01 02 - ….…. zł za kg 
18 01 03 - …….. zł za kg 
18 01 04 - …….. zł za kg 
18 01 06 - …….. zł za kg 
18 01 09  - …….. zł za kg 

3. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym 
koszty np. załadunku, odbioru, rozładunku, utylizacji odpadów, ubezpieczenia, podatek VAT oraz wszelkie 
inne koszty niewymienione, a konieczne do wykonania zamówienia). 

4. Wartość umowy określa się na kwotę: 

………… zł netto   (słownie: ……………. zł. 00/100 ), 

………… zł brutto (słownie: ……………. zł. 00/100)  

     w okresie obowiązywania umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji w zakresie 
nie przekraczającym 20% ilości zamówienia podstawowego (odpadów), co Wykonawca akceptuje, poprzez 
podpisanie niniejszej Umowy. Ostateczna ilość zakupionych w ramach prawa opcji usług będzie uzależniona 
od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych. Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy. Prawo opcji 
nie stanowi to jednak dla Zamawiającego obowiązku, z którego Wykonawcy przysługiwałoby roszczenie 
wobec Zamawiającego.  

Wartość umowy może ulec zwiększeniu o 20% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 4 w przypadku 
skorzystania z prawa opcji (zwiększenia ilości przedmiotu umowy o 20% zamówienia podstawowego) tj. o 
wartość brutto .................zł (słownie .................. złotych brutto); co daje łączną wartość umowy z 
uwzględnieniem prawa opcji …………………….. zł (słownie:  …. zł brutto).  

6. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego, nie będą 
przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

7. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w okresach miesięcznych (w ostatni dzień miesiąca). 

8. Termin płatności ustala się na 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT. 

9. Faktura VAT winna być wystawiona na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia 
doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP: 788-17-50-689 oraz powinna 
zawierać nr niniejszej umowy. 

10. Wykonawca nie wstrzyma świadczenia usług w sytuacji wystąpienia opóźnienia w płatnościach za usługi 
zrealizowane wcześniej nie przekraczające 60 dni. 

11. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.– „Ustawa o 
Fakturowaniu”). 

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 11, Wykonawca jest 
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 
(„PEF”) na następujący adres Zamawiającego na PEF: 788 17 50 689. 

13. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których 
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i 
Zlecenia (zamówienia), których dotyczy. 
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14. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia 
prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 13 powyżej, do 
konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

15. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona 
do sekretariatu SPZOZ w Nowym Tomyślu. 

16. Wykonawca może również przesłać prawidłowo wystawioną fakturę na adres e-mail: sekretariat@szpital-
nowytomysl.pl .  

17. Wykonawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego przelać wierzytelności pieniężnych 
związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

18. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

19. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

20. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 
z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, 
o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

21. Zapłata: 
a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług, 

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na 
rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

22. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum (jeżeli zamówienie realizowane 
jest przez Konsorcjum) zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków 
konsorcjum (jeżeli dotyczy). 

23. W przypadku powstania opóźnienia w płatnościach, dokonywane przez Zamawiającego spłaty będą zaliczane 
w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a dopiero w dalszej kolejności na poczet należności 
ubocznych, a zwłaszcza odsetek. W takim przypadku Wykonawca będzie wystawiał odrębne noty odsetkowe i 
doręczał je Zamawiającemu. 

 

§ 5. 
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia i ponoszenia 

jakichkolwiek skutków prawnych w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej 
umowy, a w szczególności: 
a) co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń co do poprawności, terminowości świadczonych usług, wniesionych 

przez Zamawiającego na piśmie, 
b) braku terminowego usuwania zaniedbań po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do tego Wykonawcy i 

wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad, 
c) braku aktualnych zezwoleń na transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych, będących 

przedmiotem niniejszej umowy, 
d) braku legalizacji wagi elektronicznej, 
e) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, a nie jest to następstwem 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
f) w przypadku nie przestrzegania obowiązków zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę o 

których mowa w § 2 ust. 16 - 24. 
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 1., Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 4 umowy. W 
przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych 
w ust. 1, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za należycie wykonane usługi. 

3. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo 
żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowych. 
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4. Za każde jednorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (np. nieodebranie i niewywiezienie 
odpadów zgodnie z ustaloną częstotliwością lub w ustalonych dniach wywozu, niedokonanie mycia i 
dezynfekcji) stwierdzone przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia albo za każde z uchybień zawartych w postanowieniach niniejszej 
umowy. 

5. Za niedopełnienie wymogów zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby pracowników wynikających z 
oświadczenia Wykonawcy. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, 
która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie 
wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem danego zobowiązania umowy przez stronę drugą. 

8. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni 
od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może 
potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w 
przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze sądowej.  

 
§ 6. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, wynikających z uwzględnienia 
zapisu art. 142 ust. 5 w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:  

a) zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym, że 
cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena 
netto pozostaje bez zmian;  

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. 2018 poz. 2177 t.j.),  

c) zmiana ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w  
ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.  

2. Zmiany określone w ust. 1 lit. b) mogą być wprowadzone jedynie  w przypadku przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy (tj. dopiero po 12 m-cach obowiązywania niniejszej umowy). W przypadku wystąpienia 
okoliczności o których mowa w ust. 1 lit. b) - d) w celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych 
przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją  zmiany wraz z uzasadnieniem.  

3. Wniosek o zmianę powinien być złożony z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem licząc od 
proponowanego terminu wprowadzenia zmian. Winien zawierać proponowaną nową wysokość cen i wycenę 
zawierającą wyliczenia w niezbędnym zakresie, podstawę prawną itp.  

4. Zamawiający dokona weryfikacji, zbada prawidłowość dokonanej kalkulacji i ma możliwość wystosowania 
zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów.  

5. Zmiany cen określone w umowie wymagają sporządzenia aneksu do umowy za wyjątkiem zmian wynikających 
z ustawowych zmian stawek podatku od towarów i usług, które podlegają automatycznej waloryzacji 
odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstawania 
obowiązku podatkowego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.  

6. Okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego, w 
terminach wskazanych w § 3, całości objętego umową zamówienia lub skorzystania z prawa opcji (do 20 % 
wartości zamówienia podstawowego).  

7. Zamawiający dopuszcza w każdej sytuacji zmiany umowy korzystne dla Zamawiającego polegające np. na 
obniżeniu ceny jednostkowej. 
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8. Zmiany umowy mogą być dokonane w następujących sytuacjach: 
a) nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy 

komórek korzystających z usług objętych umową, bądź; 
b) nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, 

bądź; 
c) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu 

świadczeń zdrowotnych, bądź; 
d) w wyniku zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości świadczeń wykonywanych przez 

Zamawiającego, bądź; 
e) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, bądź; 
f) będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź; 
g) będzie to konieczne ze względu na wystąpienie Siły wyższej; 
h) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. 

9. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.).  

10. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 9, może wystąpić każda ze 
stron.  

11. Przewidziane zmiany treści umowy nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. Brak wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody na proponowaną przez Wykonawcę zmianę treści umowy w trakcie jej obowiązywania 
nie może prowadzić do rozwiązania umowy przez jednostronną czynność prawną Wykonawcy. 

 
 

§ 7 
Siła wyższa 

1. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć  
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron i których nie można 
było przewidzieć lub, które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Strony 
wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do  uniknięcia takich wydarzeń. 

2. W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron 
całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w 
jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego   
powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 

3. W przypadku niemożliwości realizacji Umowy w terminie z powodu Siły Wyższej, każda ze Stron ma  prawo 
do odstąpienia od Umowy. 

 
 

§ 8. 
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o 
odpadach wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Umowę i załączniki sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowi: 
- SIWZ 
- oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


