Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr ……../2018
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)

zawarta w dniu ……………………. 2018 roku w Otwocku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP z siedzibą w
Otwocku, adres: 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000047820,
NIP 532-16-62-948,
REGON 000290156,
reprezentowanym przez dr n. med. Mieczysława Błaszczyka – Dyrektora, uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik do umowy,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_____________________________________ z siedzibą w _______________, adres: _____________________________________________,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ ___
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS __________________________________,
NIP: ______________________,
REGON: ___________________,
kapitał zakładowy: _______________________ ,
reprezentowaną przez ____________________________________ uprawnioną/uprawnionego/uprawnionych do
jednoosobowej/łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik nr ____ do umowy
/ na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____, które stanowi załącznik nr __ do umowy, udzielonego
przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki zgodnie z odpisem z KRS, który stanowi załącznik nr
___ do umowy,
zwaną dalej: „Wykonawcą”
lub
_______________________________,
prowadzącym/ą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
___________________________________ w _________________ przy ul. _______________________________, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr ____
do umowy,
NIP: ___________________________
REGON: ________________________,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

§1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (DZP.26.32/2018), zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi odbioru (z siedziby Zamawiającego), transportu
i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 180104,
2. Termin realizacji umowy – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z zastosowaniem
cen określonych w umowie, w sytuacji niewykorzystania ilościowego umowy na okres nie dłuższy niż
6
miesięcy
z
zastrzeżeniem,
że
łączna
wartość
umowy
określona
w
§4
ust. 1 nie może zostać przekroczona.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, potencjał i możliwości konieczne do
wykonania umowy oraz że spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie ze złożoną ofertą oraz Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca, przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązuje się przestrzegać powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
§3
Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi - odbioru (z siedziby Zamawiającego), transportu i
unieszkodliwiania odpadów medycznych, o których mowa w §1 ust. 1 - której szczegółowe ceny
jednostkowe zawierające podatek od towarów i usług przedstawia formularz ofertowy, stanowiący
załącznik do umowy.
Odbiór odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo potwierdzany przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego kartą przekazania odpadu zawierającą kod odpadu i jego wagę.
Wykonawca zobowiązany jest do załadunku odpadów samodzielnie na własny środek transportu.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów medycznych zgodnie z następującym
harmonogramem:
1) odpady medyczne inne - kod odpadu 18 01 04 - składowane w pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawcę 7m³/1100L1 - odbiory trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w
godzinach 7.00- 15.00
Wykonawca oświadcza, że odpady medyczne, odebrane od Zamawiającego, będą unieszkodliwiane w
następującej
spalarni
odpadów
niebezpiecznych:
adres:
............................................................................................................................., natomiast w przypadku, gdy nie będzie
możliwe unieszkodliwienie odebranych odpadów z powodu awarii powyższej spalarni –
alternatywnie
w
spalarni
odpadów
niebezpiecznych:
adres:
............................................................................................................................. .
§4
1. Strony ustalają łączną cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę w wysokości
____________________________ złotych netto (słownie: ______________________________) powiększoną o
należny podatek VAT w stawce .....% tj. brutto ______________ złotych (słownie:
_________________________).
2. Wartość określona powyżej jest iloczynem liczby kg odpadów odbiorów i kosztu wywozu
odpadów za 1 kg
3. Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wprowadzonej po zawarciu niniejszej umowy. Zmiana cen w tej sytuacji nie wymaga
podpisywania aneksu do umowy i obowiązuje od dnia dokonania przez Wykonawcę pierwszego
odbioru po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej dotychczasową stawkę podatku VAT. Przy
czym zmianie ulega jedynie wartość brutto usługi a wartość netto pozostaje bez zmian.

§5
1. Z tytułu wykonywania usług będących przedmiotem umowy, Wykonawca będzie wystawiał
Zamawiającemu faktury VAT jeden raz w miesiącu, z dołu - po wykonaniu usług.
2. Należność za wykonaną usługę płacona będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
1

W zależności od oferty

3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania
określone dla faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
4. W przypadku niespełniania przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań,
o których mowa w ust. 3, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowych dokumentów.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Podstawę do wystawienia miesięcznej faktury stanowią karty przekazania odpadów, potwierdzające
odbiór odpadów medycznych, zatwierdzone przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
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§6
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej lub zleconej przez Zamawiającego w
zakresie prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe
w związku z wykonaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich naprawienia w pełnej
wysokości.
W przypadku zakwestionowania przez zewnętrzne służby sanitarne i inne jednostki posiadające
uprawnienia do kontroli, sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz
obciążenia Zamawiającego na tej podstawie karą, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kary z
własnych środków.
§7
Zamawiający na prawo zlecić wykonanie usługi innemu wykonawcy, pomniejszając wielkość
zamówienia u Wykonawcy, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych
w §3 ust. 5. Zamawiający obciąży Wykonawcę poniesionymi kosztami tj. różnicą między ceną
Wykonawcy a ceną zapłaconą przez Zamawiającego, gdy cena zapłacona przez Zamawiającego jest
wyższa od ceny określonej w niniejszej umowie.
Poniesione koszty, w wysokości udokumentowanej fakturą wystawioną przez wykonawcę usługi,
zgodnie z ust. 1, zostaną potrącone z najbliższej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy.

§8
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1) w przypadku opóźnienia w realizacji usługi – w wysokości do 50 zł za pierwszą rozpoczętą i
każdą następną zakończoną godzinę przekroczenia terminu odbioru,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności - w wysokości do 10% wartości netto
niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie należności.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być naliczane łącznie.
4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§9
1. Na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku niewłaściwego jej wykonania przez
Wykonawcę tj. w przypadku nieterminowego wykonywania usług lub wykonywania ich niezgodnie z
przyjętymi przez strony w umowie zasadami realizacji. W takim przypadku Zamawiający wezwie
Wykonawcę pisemnie do zaniechania naruszania postanowień umowy i wyznaczy Wykonawcy w tym
celu odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych2. Bezskuteczny upływ terminu, o którym

2

za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30
dni od dnia upływu terminu.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia woli
o odstąpieniu i skutkuje od dnia odstąpienia.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§10
Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej i doręczenia listem
poleconym (adresy stron określone są w komparycji umowy).
W sprawach pilnych strony dopuszczają przesyłanie informacji za pośrednictwem:
1) faxu:
a) nr Zamawiającego – 22 779 35 71,
b) nr Wykonawcy - ....................................,
2) poczty elektronicznej:
a) adres Zamawiającego – sekretariat@spskgruca.pl,
b) adres Wykonawcy - .................................................
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie
nazwy, siedziby lub adresu. W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana pod
podany adres doręczeń będzie uznana za skutecznie doręczoną z dniem jej zwrotu do nadawcy.
Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za kontakt w sprawach związanych z
wykonywaniem umowy
1) ze strony Zamawiającego – Pan Jacek Ludwiczak – Kierownik Działu Administracyjno –
Gospodarczego – nr tel. ..............................................,
2) ze strony Wykonawcy - ....................................................................................................

§11
Każda czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego, może nastąpić jedynie na
zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
§13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie dotyczące spalarni
Wydruk z KRS Zamawiającego
Wydruk KRS/CEDiG Wykonawcy
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