Załącznik nr 6

nr sprawy SPZOZ.U.521/2020
U M O W A nr /

/2020 - WZÓR

Zawarta w dniu
. .2020 r w Warszawie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów, z siedzibą w Warszawie, 02 – 786 Warszawa, ul.
Zamiany 13, wpisanym do KRS w dniu 09.10.01 pod numerem 0000049900, REGON: 017185839,
NIP: 951– 19– 98– 375, reprezentowanym przez:
Dyrektora
- Grażynę Napierską
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a … z siedzibą ... , wpisaną do KRS, posiadającą REGON: , NIP:
, reprezentowaną przez :
zwaną dalej WYKONAWCĄ.
Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o następującej treści :
§1

1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wywóz, transport i
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodach: 180103,
180104, 180108, 180102, 180106 i 180109, 150202 pochodzących z działalności służb
medycznych oraz związanych z nimi badań, prowadzonych w następujących placówkach
Zamawiającego:
1) przychodnia przy ul. Zamiany 13,
2) przychodnia i szpital przy ul. Kajakowej 12,
3) przychodnia przy ul. Romera 4,
4) przychodnia przy ul. Na Uboczu 5
5) przychodnia przy ul. Kłobuckiej 14
6) przychodnia przy ul. Samsonowskiej 1

2.

Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem w szczególności przepisów ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o odpadach” i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w
sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
(poz. 1819).

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami
ustawy o odpadach, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
(Dz.U. z 2011 r. nr 227 poz. 1367 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo
ochrony środowiska (Dz.U z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

4. Integralną częścią umowy jest zezwolenie nr …. z dnia …….na unieszkodliwianie odpadów
medycznych niebezpiecznych wydane przez …… na rzecz ……z terminem ważności …….
……. wraz z numerem rejestrowym Bazy Danych o Odpadach.
§2
1.

Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy wyposaży Zamawiającego w pojemniki
jednorazowego użytku do składowania odpadów medycznych do przychodni przy ul. Romera
4.

2.

Wykonawca dostarczy pojemniki w kolorze czerwonym o pojemności 30 litrów, w ilości do 40

szt., która wystarczy do zachowania ciągłości pracy Zamawiającego, w transzach raz na
miesiąc, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Pojemniki muszą
posiadać pozytywną opinię PZH.
§3
1.

Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko: odpady
medyczne, w ilości łącznej ok. 2400 kg / m-c, w łącznej ilości szacunkowej ok. ….. kg/rok.

2.

Ustala się następującą częstotliwość wykonywania usług odbioru odpadów:
1) przychodnia przy ul. Zamiany 13 – dwa razy w tygodniu
2) przychodnia i szpital przy ul. Kajakowej 12 – trzy razy w tygodniu
3) przychodnia przy ul. Romera 4 – dwa razy w tygodniu
4) przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 – dwa razy w tygodniu
5) ) przychodnia przy ul. Kłobuckiej 14 – trzy razy w tygodniu
6) ) przychodnia przy ul. Samsonowskiej 1 – trzy razy w tygodniu

3.

Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo podczas ich odbioru na przystosowanej do
tego wadze Wykonawcy.

4.

Prace związane z załadunkiem odpadów należą do Wykonawcy.

5.

Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzana „Karta
przekazania odpadu”, wystawiona w systemie BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4
1.

Wykonawca zobowiązuje się przetransportować odpady medyczne odebrane od
Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, do jednostki uprawnionej do utylizacji
(unieszkodliwienia) tych odpadów.

2.

Zakaźne odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane na terenie województwa
mazowieckiego, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 20 ust. 5 i 6 ustawy o
odpadach.
§5

1.

Strony ustalają, że podstawą wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie cena jednostkowa za
wywóz 1 kg wywiezionych i zutylizowanych odpadów medycznych, która wynosi:
netto .......................... wraz z podatkiem VAT .................. %.

2.

Ceny jednostkowe netto są niezmienne przez okres trwania umowy.
§6

1.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia, wyliczona zgodnie z § 3 ust. 1 i § 5 umowy
wynosi: ......................... zł brutto (słownie ...............................................), ma charakter
szacunkowy i może być kształtowana według potrzeb Zamawiającego, na zasadach
wynikających z umowy.

2.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia nie może być zwiększona więcej niż o 20% wartości
wymienionej w ust. 1.
§7

1.

Zapłata za odbiór odpadów następować będzie na podstawie faktur VAT, płatnych przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............................................., w terminie do 30 dni od
daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

2.

Podstawą wystawienia faktur będzie protokół, w którym osoba upoważniona ze strony
Zamawiającego potwierdzi należyte wykonanie umowy w rozliczanym okresie.

3.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą będzie:
………………………………………………………………………………….

4.

Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym
będzie: ...................................................................................................................

5.

Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§8

1.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty, na rzecz Zamawiającego, kary umownej w razie
niewykonania albo nienależytego wykonania umowy:
1) w razie opóźnienia w terminie odbioru – w wysokości 0,1 % wartości brutto, o której
mowa w § 6 ust. 1 umowy,
2) w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, wskutek okoliczności zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2.

Jeżeli kara umowna nie wyrówna powstałej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego.
§9

1.

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i może ulec
rozwiązaniu, przed upływem terminu jej obowiązywania:
1) za pisemnym miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze Stron, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego,
2) z chwilą zrealizowania odbioru o wartości przekraczającej łączną wartość przedmiotu
zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1, powiększoną o 20%.
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca:
1) utraci uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy,
2) w sposób rażący narusza obowiązki określone przepisami prawa,
3) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje usługi określone w niniejszej umowy, narażając
Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu na szkodę lub innego rodzaju
odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa.
§ 10

1.

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający w szczególności dopuszcza możliwość dokonania zmian w następujących
sprawach:
1) wprowadzenia ustawowych zmian w przepisach podatkowych,

2) zwiększenia zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, którego nie można było
przewidzieć w czasie zawierania umowy.
§ 11
1.

Wszelkie spory, mogące powstać w związku z wykonywaniem umowy, będą rozstrzygane
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a w zakresie wypełniania obowiązku gospodarowania odpadami przepisy ustawy o
odpadach.

3.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Wykonawca

Zamawiający

