Nr umowy TEE/

/2018

UMOWA (Projekt)
ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH
zawarta dnia 29 marca 2019 roku w Opolu pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, wpisanym do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 14443 przez Sąd
Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającym NIP: 7542563619
reprezentowanym przez: Dariusza Maderę, Dyrektora Generalnego
zwanym dalej Zamawiającym
a
----------------------------------------------------------------------------------

reprezentowana przez:
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin
udzielania zamówień publicznych dla zamówień o wartości umowy nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w myśl art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo Zamówień Publicznych.
§1
Przedmiot umowy
1.Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy do odbioru utylizacja odpadów
niebezpiecznych o kodach 180102*,180103*, 180108*, 180101, 180104, 180106*, 180107, 180109
oraz innych niż niebezpiecznych odpadów medycznych powstałych w związku z prowadzoną przez
Zamawiającego działalnością leczniczą.
2.Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia i wiedzę oraz potencjał
techniczny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy i przedkłada w tym zakresie stosowne
dokumenty potwierdzające ten fakt.
3. Strony, na podstawie uśrednionych danych uzgadniają, że średnia, miesięczna ilość dostarczanych
przez Zamawiającego odpadów wyniesie ok. 17,5 Mg.
4. Wykonawca gwarantuje, iż usługi będą wykonywane z zachowaniem następujących przepisów:
a) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 października 2017 roku w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);
b) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227
poz. 1367; Dz.U. z 2017 r. poz. 169, z 2018 r. poz. 650, 1481, 1629);
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U z 2016 poz.1819);
d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544
i 1564);
e) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2018 r. poz. 1592);
f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
112 poz. 1206);
g) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1973);
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627, tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161);
i) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 w sprawie dokumentu
potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów
weterynaryjnych (Dz.U. 2014 poz. 107);
j) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzoru dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973);
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k) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493, Dz.U. z 2018 r. poz. 954, 1616).
5. Miejscem odbioru odpadów przez Wykonawcę od Zamawiającego jest Uniwersytecki Szpital
Kliniczny w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole.
6. Zbiórkę odpadów z oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala dokonuje Zamawiający
i dostarcza odpady do pomieszczenia chłodniczego, z którego Wykonawca dokonuje odbioru odpadu.
§2
Termin obowiązywania umowy
Umowę zawiera się na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
§3
Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie utylizacji
1 kg odpadu medycznego wymienionego w § 1 umowy: …………….. złotych netto, (słownie:
…………….), wartość brutto (wraz z VAT) wynosi …………. złotych, (słownie:
złotych brutto).
2. Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy cena za usługę pozostanie
niezmienna.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w ust. 1 z tytułu realizowanych usług będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych,
wystawianych na podstawie faktycznej ilości odebranych i zutylizowanych w danym miesiącu
odpadów. Podstawą wystawienia faktury będą Karty przekazania odpadu.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy
w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur, które zostaną wystawione za
wykonanie usługi w rozliczeniu miesięcznym.
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.
8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy odpadów w szczelnie zamkniętych
podwójnych lub grubych workach plastikowych, zużyte ostre przedmioty (igły, narzędzia chirurgiczne)
w pojemnikach plastikowych jednorazowych z pokrywką, odpornych na przebicia.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów wytworzonych przez Zamawiającego, w dni
tygodnia, tj.: poniedziałek - środa - piątek w godzinach od 11.00 do 13.00.
2. Planowana ilość odpadów: poniedziałek ok. 2 Mg, środa ok. 1,5 Mg, piątek ok. 1,5 Mg. Podana ilość
jest wartością szacunkową.
3. Wykonawca dokonuje odbioru odpadów od Zamawiającego z pomieszczenia chłodniczego
przeznaczonego na krótkotrwałe przetrzymanie odpadu. Załadunek odpadów z pomieszczenia
chłodniczego na środek transportu Wykonawcy dokonuje/ą pracownik/pracownicy Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przyjęcia, ważenia i ewidencjonowania odpadów,
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 16.12.2014 r.
5. Ważenie odpadów dokonuje się w obecności pracownika Zamawiającego oraz dokonuje się
potwierdzenia odbioru odpadów „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r. Dla każdego rodzaju odpadu sporządzona zostanie oddzielna "Karta przekazania
odpadu."
5. W przypadku odbioru odpadów przez Wykonawcę realizowanego środkiem transportu, będzie on
przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych. Załadunku odpadów dokonuje pracownik
Wykonawcy.
7. Wykonywania będzie dokonywał bieżącej dezynfekcji pojemników na odpady medyczne oraz ścian
i podłóg pomieszczenia chłodniczego do magazynowania odpadów znajdującego się nieruchomości
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem, własnym magazynowaniem utylizacją
odpadów niebezpiecznych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z odbioru, wywozu i unieszkodliwiania niektórych
ilości odpadów w przypadku zmniejszenia ich wytwarzania w trakcie trwania umowy.
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10. Wykonawca w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przekaże
Zamawiającemu dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.
11. Dokument o którym mowa w ust. 4 ma być wydany w postaci papierowej opatrzony podpisem
posiadacza odpadów, który unieszkodliwił zakaźne odpady medyczne w sposób określony w art. 95
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach albo w formie dokumentu elektronicznego
zgodnie z § 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r.
12. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do:
a) unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z przepisami i wymogami sanitarnoepidemiologicznymi w szczególności do wykonania usługi z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie
dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
i poniesie odpowiedzialność za przejęte odpady, w zakresie określonym przepisami tej ustawy.
Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalność w zakresie zbierania, transportu,
przetwarzania, wytwarzania oraz magazynowania pozyskiwanych odpadów medycznych zgodnie
z Ustawą dnia 14.12.2012 r. o odpadach
b) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przekazywanych przez Zamawiającego,
13. W przypadku występowania zakłóceń w odbiorze odpadów od Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie w szczególności do:
a) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji,
b) zabezpieczenia pomieszczenia chłodni do magazynowania odpadów.
14. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego
z postanowień niniejszej umowy z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający zachowuje
nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt
Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie
nieprawidłowości.
15. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług objętych
niniejszą umową, zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom, pracownikom Zamawiającego
i osobom trzecim.
16. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów.
17. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć punkt odbioru odpadów w stosowną wagę elektroniczną
na okres trwania umowy.
§6
Reklamacje i Odpowiedzialność
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej
staranności.
2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy
Zamawiający powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i usuwania wad Zamawiającego
w terminie do 24 godzin od daty jej zgłoszenia.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty
ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za wadliwą usługę
zgodną z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia
przy podpisaniu umowy.
§7
Kary Umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w następujących przypadkach :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, jak również za
naruszenie jakiegokolwiek terminu określonego w umowie – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień
opóźnienia.
b) za opóźnienie w realizacji czynności reklamacyjnych i usuwaniu nieprawidłowości powstałych na tle
wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania usług objętych przedmiotem umowy w wysokości
30,00 zł za każdą godzinę opóźnienia,
c) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
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d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z zamówieniem, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę, wzywając go do prawidłowego wykonania Umowy lub podjęcia realizacji zaniechanych
obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu , a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego
w wezwaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej przez
Zamawiającego do 10% wartości wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
każde naruszenie, uchybienie lub zaniechanie z zastrzeżeniem pkt a i b
2. Wykonawca w przypadku nałożenia na Zamawiającego kary przez organy lub instytucje
uprawnione do kontroli w zakresie objętym przedmiotem umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do jej zapłaty. Zapłata zostanie dokonana na podstawie
noty obciążeniowej.
3. Każda ze stron ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
4. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być
przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
5 Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych oraz innych wierzytelności z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§8
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a) nie przystąpienia przez Wykonawcę do jej wykonania;
b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej
wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia lub rozwiązania umowy
c) gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe.
d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania umowy.
3. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do
14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie wezwaniem Wykonawcy do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.
§ 10
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub
upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja
o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.
3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust 1 mogą nastąpić:
a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych,
liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu
i istoty umowy.
b) gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do
zmiany przedmiotu zamówienia.
c) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru
sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych
d) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie
przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4. Zmiany wskazane w ust.3 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony
umowy (ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
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wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww. zmiany
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz obowiązujących przepisów szczególnych.
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby
Zamawiającego Sąd powszechny.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

___________________________

ZAMAWIAJĄCY

___________________________
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