Załącznik nr 2 – Wzory umów części I, II i III

UMOWA Nr .....................................
zawarta w dniu ………………. r. w Knurowie pomiędzy
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h. c. Michał Ekkert
z jednej strony,
a
………………………………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§ 1
1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający powierza,
a Wykonawca zobowiązuje się do:
ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZBIERANIA, TRANSPORTU
I PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE
Część I
dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i wykonywania
usługi zgodnie z wymogami:
a) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U.
2019r. poz. 382 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1396
z późn. zm.)
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 701 z późn. zm.)
d) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 2140 z
późn. zm.)
e) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i
sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2016r. poz.
1819)
f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 r. poz. 819)
g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2020r. poz. 10)
h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 107).
2. Wykonawca oświadcza, że:
- ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami ww.
ustaw;
- posiada status posiadacza odpadów i posiada instalacje na terenie województwa śląskiego;
- dysponuje zakładem utylizacji odpadów o wydajności zapewniającej unieszkodliwianie
odpadów odbieranych od Zamawiającego w ilościach i terminie podanym w umowie
znajdującym się na terenie województwa śląskiego lub na obszarze województwa innego niż

Załącznik nr 2 – Wzory umów części I, II i III
śląskie, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania
tych odpadów na obszarze województwa śląskiego lub gdy istniejące instalacje nie mają
wolnych mocy przerobowych
- zobowiązuje się stosować wymogi określone w art. 95 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązuje się do zawarcia z
Zamawiającym Porozumienia o współpracy firm, których pracownicy wykonują prace dla
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz przestrzegania jego zapisów w trakcie trwania umowy.
4. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy są
ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie oddawał w ciągu trwania umowy ilości
odpadów wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo oddania odpadów w
ilości mniejszej niż podana w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy a Wykonawca nie
będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji
niniejszej umowy do zmiany ilości odpadów w poszczególnych pozycjach tj. do oddania
niektórych pozycji odpadów w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości odpadów w
niektórych pozycjach, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez
konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy.
§ 2
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zbierania z wymienionej w § 1
lokalizacji do przetwarzania odpadów na swój koszt oraz własnym transportem. Rodzaj i ilość
odpadów zawiera Formularz ofertowo-cenowy stanowiący integralną część niniejszej umowy.
§ 3
1. Wykonawca wykonuje zleconą usługę z zachowaniem następujących warunków:
a) odpady transportowane będą środkami transportu samochodowego w sposób
zabezpieczający drogę transportu przed zanieczyszczeniem,
b) transport odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie z zachowaniem wymogów
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
2. Odbiór odpadów odbywać się będzie dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki (jeżeli dzień
odbioru przypadanie w dzień świąteczny odbiór odpadów nastąpi w dniu uzgodnionym z
Zamawiającym) w godzinach od 0800 – 1400. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zlecenia odbioru odpadów trzeci raz w tygodniu, w przypadku, gdy wystąpi taka potrzeba.
Zamówienie transportu trzeci raz w tygodniu nastąpi telefonicznie.
3. W nagłych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie czas interwencji 24 godziny od
zgłoszenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości wywozu odpadów jeżeli
zmiany wynikają z potrzeb Zamawiającego lub zmieniających się przepisów prawa.
5. Wykonawca zobowiązuje się ze swojej strony zapewnić Zamawiającemu na czas
realizacji zamówienia nieodpłatnie pojemniki plastikowe z zamykaną uchylną pokrywą do
składowania odpadów o kodzie:
180103* - 5 pojemników o pojemności 1100 litrów
180106* – 1 pojemnik o pojemności 160 litrów lub 240 litrów
180108* – 1 pojemnik o pojemności 100 litrów lub 120 litrów
180102* – 9 czerwonych pojemników o pojemności 30 litrów i 4 czerwone pojemniki o
pojemności 60 litrów z pokrywą, dostarczanych co najmniej jeden raz w miesiącu.
6. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość pojemników na odpady o kodzie 180102* może
ulec zwiększeniu max. o 2 czerwone pojemniki 30 litrowe i max. 2 czerwone pojemniki
60 litrowe.
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7. Wykonawca będzie każdorazowo przy odbiorze odpadów dezynfekował pojemniki
preparatem, który ulega biodegradacji, w innym przypadku Wykonawca zobowiązany
będzie zabrać pozostałości roztworu środka dezynfekcyjnego po dezynfekcji pojemników.
Zamawiający wymaga potwierdzenia wykonania procesu dezynfekcji pojemników
poprzez wpis w zeszycie prowadzonym przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu karty charakterystyki i ulotki preparatu używanego do dezynfekcji
pojemników z chwilą zawarcia niniejszej umowy oraz w przypadku zmiany tego
preparatu na inny w okresie obowiązywania umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego opróżniania pojemnika w 100
procentach.
9. Nie opróżnienie pojemników w 100 procentach, nie zdezynfekowanie przy każdym
odbiorze pojemników na odpady będzie traktowane przez Zamawiającego jako opóźnienie
w wykonaniu przedmiotu umowy i skutkować będzie naliczeniem kar zgodnie z
paragrafem 6 ust. 1 pkt. b umowy.
10. Odpady chemiczne o kodzie 18 01 06* oddawane będą w plastikowych pojemnikach
Zamawiającego o pojemności 20 litrów i 10 litrów lub workach koloru żółtego.
Przekazywane przez Zamawiającego pojemniki będą podlegały utylizacji przez
Wykonawcę. Specyfikacja odpadów chemicznych stanowi załącznik do niniejszej
umowy.
11. Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo w pojemnikach, na wadze
umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż w przypadku odpadów
składowanych w workach dopuszcza się możliwość ważenia odpadów w workach.
Wykonawca oświadcza, że wagi przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot
zamówienia spełniają wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
§ 4
1. Zamawiający przekazuje odpady będące przedmiotem umowy w danym miesiącu na
podstawie karty przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 25 kwietnia 2019r. r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadów stanowiącą jednocześnie potwierdzenie oddania odpadów w okresie
jednego miesiąca.
2. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zwraca Zamawiającemu wypełnione
i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości gospodarowania odpadami
przez Wykonawcę, w tym żądania stosownych dokumentów związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
§ 5
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie po cenach jednostkowych ujętych w
Formularzu ofertowo-cenowym. Rozliczenia będą następować w systemie miesięcznym
na podstawie kart przekazania odpadów. Ważenie odpadów będzie następowało w
zgodnie z zapisem § 3 ust. 11 niniejszej umowy.
2. Łączna wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi ……… zł brutto.
3. Zapłata za wykonanie usługi następować będzie przelewem w terminie 60 dni licząc od
daty otrzymania zbiorczej miesięcznej faktury przez Zamawiającego na numer konta
Wykonawcy widniejący na fakturze.
4. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana ceny z oferty może nastąpić wyłącznie w
następujących przypadkach:
a) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
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towarów i usług na przedmiot świadczenia zmianie ulegnie wówczas cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian – zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
b) obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie
wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających
z niniejszej umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, osobom prawnym lub
innym podmiotom zajmującym się windykacją należności.
§ 6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia/rozwiązania przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy zostanie Wykonawcy naliczona zryczałtowana kara
umowna w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy;
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej
części zostanie Wykonawcy naliczona zryczałtowana kara umowna w wysokości 0,1
% wartości faktury za miesiąc w którym opóźnienie wystąpiło za każdą godzinę
opóźnienia licząc od momentu „upływu” (końca) terminu określonego w § 3 ust. 2 i 3
niniejszej umowy;
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20000 zł w
przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego
podmiotowi określonemu w § 5 ust. 6 umowy.
2. Wysokość kary naliczonej zgodnie z ust. 1 pkt. a, b i c zostanie potrącona z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej kompensaty.
3. Wykonawcy może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu, w
którym zapłata miała być wykonana.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody.
5. Zamawiający w przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze odpadów zastrzega sobie
prawo usunięcia tych odpadów przez inny upoważniony podmiot, przy czym powstałą
różnicą w cenie (z oferty - a ceną zakupu) pokryje Wykonawca, jak również
Wykonawca zostanie obciążony karą za opóźnienie.
§ 7
Niniejsza umowa z uwagi na wartość nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8.
§ 8
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od 04.02.2020 r. do
03.02.2021 r.
2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za
zgodą obu stron.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
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§ 9
1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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UMOWA Nr .....................................
zawarta w dniu ……………………….. r. w Knurowie pomiędzy
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h. c. Michał Ekkert
z jednej strony,
a
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§ 1
1. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający powierza, a
Wykonawca zobowiązuje się do:
ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZBIRANIA, TRANSPORTU
I PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE
Część II
dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i wykonywania
usługi zgodnie z wymogami:
a) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U.
2019r. poz. 382 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1396
z późn. zm.)
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)
d) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 2140 z
późn. zm.)
e) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i
sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 r.
poz. 1819)
f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019r. poz. 819)
g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2020r. poz. 10)
h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 107).
2. Wykonawca oświadcza, że:
- ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami ww.
ustaw;
- posiada status posiadacza odpadów i spełnia wymogi ustawy o odpadach;
- dysponuje zakładem utylizacji odpadów o wydajności zapewniającej przetwarzanie
odpadów odbieranych od Zamawiającego w ilościach i terminie podanym w umowie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązuje się do zawarcia z
Zamawiającym Porozumienia o współpracy firm, których pracownicy wykonują prace dla
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz przestrzegania jego zapisów w trakcie trwania umowy.
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4. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy są
ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie oddawał w ciągu trwania umowy ilości
odpadów wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo oddania odpadów w
ilości mniejszej niż podana w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy a Wykonawca nie
będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji
niniejszej umowy do zmiany ilości odpadów w poszczególnych pozycjach tj. do oddania
niektórych pozycji odpadów w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości odpadów w
niektórych pozycjach, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez
konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy.
§ 2
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zbierania z wymienionej w § 1
lokalizacji do przetwarzania na swój koszt oraz własnym transportem do miejsca
przetwarzania odpadów. Rodzaj i ilość odpadów zawiera Formularz ofertowo-cenowy
stanowiący integralną część niniejszej umowy.
§ 3
1. Wykonawca wykonuje zleconą usługę z zachowaniem następujących warunków:
a) odpady transportowane będą środkami transportu samochodowego w sposób
zabezpieczający drogę transportu przed zanieczyszczeniem,
b) transport odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie z zachowaniem wymogów
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
2. Odbiór odpadów będzie się odbywał w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Konieczność odbioru odpadów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy faxem pod
numerem …………………... Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w
terminie dwóch dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia przez
Zamawiającego konieczności odbioru odpadów.
3. W nagłych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie czas interwencji 24 godziny od
zgłoszenia.
4. Ważenie odpadów powinno odbywać się każdorazowo w pojemnikach, na wadze
umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż w przypadku odpadów
składowanych w workach dopuszcza się możliwość ważenia odpadów w workach.
Wykonawca oświadcza, że wagi przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot
zamówienia spełniają wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
§ 4
1. Zamawiający przekazuje odpady w danym miesiącu na postawie karty przekazania
odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów stanowiącą
jednocześnie potwierdzenie oddania odpadów w okresie jednego miesiąca.
2. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zwraca Zamawiającemu wypełnione
i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości gospodarowania odpadami
przez Wykonawcę, w tym żądania stosownych dokumentów związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
§ 5
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1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie po cenach jednostkowych ujętych w
Formularz ofertowo-cenowy. Rozliczenia będą następować w systemie miesięcznym na
podstawie kart przekazania odpadów. Ważenie odpadów będzie następowało w zgodnie z
zapisem § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
2. Łączna wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi ……………………. brutto.
3. Zapłata za wykonanie usługi następować będzie przelewem w terminie 60 dni licząc od
daty otrzymania zbiorczej miesięcznej faktury przez Zamawiającego na numer konta
Wykonawcy widniejący na fakturze.
4. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana ceny z oferty może nastąpić wyłącznie w
następujących przypadkach:
a.
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług na przedmiot świadczenia zmianie ulegnie wówczas cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian – zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
b. obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i
nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy.
5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających
z niniejszej umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, osobom prawnym lub
innym podmiotom zajmującym się windykacją należności.
§ 6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia/rozwiązania przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy zostanie Wykonawcy naliczona zryczałtowana kara
umowna w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy;
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej
części zostanie Wykonawcy naliczona zryczałtowana kara umowna w wysokości 0,1 %
wartości faktury za miesiąc w którym opóźnienie wystąpiło za każdą godzinę opóźnienia
licząc od momentu „upływu” (końca) terminu określonego w paragrafie 3 ust. 2 i 3
niniejszej umowy;
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20000 zł w
przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego
podmiotowi określonemu w § 5 ust. 6 umowy.
2. Wysokość kary naliczonej zgodnie z ust. 1 pkt. a, b i c zostanie potrącona z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej kompensaty.
3. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu, w
którym zapłata miała być wykonana.
4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody.
5. Zamawiający w przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze odpadów zastrzega sobie
prawo usunięcia tych odpadów przez inny upoważniony podmiot, przy czym powstałą
różnicą w cenie (z oferty - a ceną zakupu) pokryje Wykonawca, jak również
Wykonawca zostanie obciążony karą za zwłokę.
§ 7
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Niniejsza umowa z uwagi na wartość nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8.
§ 8
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od 04.02.2020r. do
03.02.2021r.
2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za
zgodą obu stron.
3. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 9
1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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UMOWA Nr .....................................
zawarta w dniu ……………….. r. w Knurowie pomiędzy
Szpital w Knurowie Sp. z o.o., 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 8
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu
dr n. med. dr h. c. Michał Ekkert
z jednej strony,
a
……………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………….
z drugiej strony, została zawarta umowa treści następującej:
§ 1
3. Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający powierza, a
Wykonawca zobowiązuje się do:
ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ZBIRANIA, TRANSPORTU
I PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE
Część III
dla Szpitala w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów i wykonywania
usługi zgodnie z wymogami:
a) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.
2019r. poz. 382 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019r. poz.
1396 z późn. zm.)
c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 701 z późn. zm.)
d) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 2140 z
późn. zm.)
e) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i
sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 r.
poz. 1819)
f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019r. poz. 819)
g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10)
h) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014 r. poz. 107).
4. Wykonawca oświadcza, że:
- ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie określonym przepisami ww.
ustaw;
- posiada status posiadacza odpadów i spełnia wymogi ustawy o odpadach;
- dysponuje zakładem utylizacji odpadów o wydajności zapewniającej przetwarzanie
odpadów odbieranych od Zamawiającego w ilościach i terminie podanym w umowie.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy zobowiązuje się do zawarcia z
Zamawiającym Porozumienia o współpracy firm, których pracownicy wykonują prace dla
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. oraz przestrzegania jego zapisów w trakcie trwania umowy.
4. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy są
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ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie oddawał w ciągu trwania umowy ilości
odpadów wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie prawo oddania odpadów w
ilości mniejszej niż podana w Załączniku Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy a Wykonawca nie
będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji
niniejszej umowy do zmiany ilości odpadów w poszczególnych pozycjach tj. do oddania
niektórych pozycji odpadów w ilościach mniejszych lub do zwiększenia ilości odpadów w
niektórych pozycjach, jednocześnie nie przekraczając całkowitej wartości umowy bez
konsekwencji prawnych i finansowych ze strony Wykonawcy.
§ 2
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zbierania z wymienionej w § 1
lokalizacji do przetwarzania na swój koszt oraz własnym transportem do miejsca
przetwarzania odpadów. Rodzaj i ilość odpadów zawiera Formularz ofertowo-cenowy
stanowiący integralną część niniejszej umowy.
§ 3
5. Wykonawca wykonuje zleconą usługę z zachowaniem następujących warunków:
a) odpady transportowane będą środkami transportu samochodowego w sposób
zabezpieczający drogę transportu przed zanieczyszczeniem,
b) transport odpadów niebezpiecznych prowadzony będzie z zachowaniem wymogów
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
6. Odbiór odpadów będzie się odbywał w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Konieczność odbioru odpadów Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy faxem.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w terminie dwóch dni roboczych
licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności
odbioru odpadów.
7. W nagłych wypadkach Zamawiający zastrzega sobie czas interwencji 24 godziny od
zgłoszenia.
8. Ważenie odpadów powinno odbywać się każdorazowo w pojemnikach, na wadze
umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż w przypadku odpadów
składowanych w workach dopuszcza się możliwość ważenia odpadów w workach.
Wykonawca oświadcza, że wagi przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot
zamówienia spełniają wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
§ 4
4. Zamawiający przekazuje odpady w danym miesiącu na postawie karty przekazania
odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w
sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów stanowiącą
jednocześnie potwierdzenie oddania odpadów w okresie jednego miesiąca.
5. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zwraca Zamawiającemu wypełnione
i podpisane dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości gospodarowania odpadami
przez Wykonawcę, w tym żądania stosownych dokumentów związanych z realizacją
przedmiotu umowy.
§ 5
7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie po cenach jednostkowych ujętych w
Formularz ofertowo-cenowy. Rozliczenia będą następować w systemie miesięcznym na
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podstawie kart przekazania odpadów. Ważenie odpadów będzie następowało w zgodnie z
zapisem § 3 ust. 4 niniejszej umowy.
8. Łączna wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi ……………… zł brutto.
9. Zapłata za wykonanie usługi następować będzie przelewem w terminie 60 dni licząc od
daty otrzymania zbiorczej miesięcznej faktury przez Zamawiającego na numer konta
Wykonawcy widniejący na fakturze.
10. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana ceny z oferty może nastąpić wyłącznie w
następujących przypadkach:
a.
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług na przedmiot świadczenia zmianie ulegnie wówczas cena brutto, cena
netto pozostanie bez zmian – zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
b. obniżenie ceny jednostkowej przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i
nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu do umowy.
11. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie ma prawa przenosić na inne osoby
jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających
z niniejszej umowy.
12. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji
należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, osobom prawnym lub
innym podmiotom zajmującym się windykacją należności.
§ 6
6. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia/rozwiązania przez Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy zostanie Wykonawcy naliczona zryczałtowana kara
umowna w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy;
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej
części zostanie Wykonawcy naliczona zryczałtowana kara umowna w wysokości 0,1 %
wartości faktury za miesiąc w którym opóźnienie wystąpiło za każdą godzinę opóźnienia
licząc od momentu „upływu” (końca) terminu określonego w paragrafie 3 ust. 2 i 3
niniejszej umowy;
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20000 zł w
przypadku udzielenia pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego
podmiotowi określonemu w § 5 ust. 6 umowy.
7. Wysokość kary naliczonej zgodnie z ust. 1 pkt. a, b i c zostanie potrącona z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej kompensaty.
8. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową liczone od dnia następnego po dniu, w
którym zapłata miała być wykonana.
9. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody.
10. Zamawiający w przypadku zaistnienia opóźnienia w odbiorze odpadów zastrzega sobie
prawo usunięcia tych odpadów przez inny upoważniony podmiot, przy czym powstałą
różnicą w cenie (z oferty - a ceną zakupu) pokryje Wykonawca, jak również
Wykonawca zostanie obciążony karą za zwłokę.
§ 7
Niniejsza umowa z uwagi na wartość nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8.
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§ 8
4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i obowiązuje od 04.02.2019 r. do
03.02.2020 r.
5. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za
zgodą obu stron.
6. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 9
4. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego.
6. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne
właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

