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PROJEKT  UMOWY                           Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

UMOWA NR EP/221/……………/2017 

na odbiór odpadów, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z 

działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, 

znak: EP/220/89/2017 

 

 

zawarta w dniu ………………………. r. w Szczecinie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie 

z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4. 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,  

NIP 851 – 25 – 37 – 954 

zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Dyrektor  - Małgorzata Usielska  

a: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………………….., REGON ………………………………………… 

zwaną „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 

1. ………………………… - ………………………………………… 

2. …………………………. - ………………………………………… 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Odbiór, 

transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWSZ w 

Szczecinie – lokalizacja: Sokołowskiego 11 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) o następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych pochodzących 

z działalności Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w 

lokalizacji: ul. Sokołowskiego 11, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. SIWZ i oferta Wykonawcy są integralną częścią umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymywać w mocy przez cały okres realizacji niniejszej umowy: 

1) Uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania 

zakaźnych odpadów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów 

3) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
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lub inne odpowiadające im co do zakresu przyznanych uprawnień uprawnienia, decyzje i zezwolenia, jeżeli 

wydane po zawarciu niniejszej umowy przepisy prawa określą nowe warunki wydawania zezwoleń w 

zakresie, o którym mowa w pkt 1) - 3). 

4. Unieszkodliwianie opadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy następować 

będzie w spalarni odpadów medycznych („Spalarnia”): ……………………………………………………….. (nazwa i 

adres spalarni odpadów medycznych wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie).  

5. Pisemne oświadczenie Spalarni potwierdzające wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie 

odpadów medycznych w ilości zgodniej ze wskazaną w Załączniku nr 1 do umowy, stanowi Załącznik nr 2 

do umowy.  

6. Zmiana Spalarni na inną, w stosunku do wskazanej w ust. 4 powyżej wymaga zawarcia pisemnego 

aneksu do umowy.  

7. Warunkiem koniecznym dla zawarcia aneksu jest przedłożenie przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 złożonego przez Spalarnię, która ma zastąpić Spalarnię 

dotychczasową.  

 

§ 2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, potencjał techniczny 

i osobowy oraz bazę magazynowo - techniczną niezbędne do należytego, terminowego i zgodnego z 

przepisami prawa wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, z zachowaniem profesjonalnego 

charakteru świadczonych przez Wykonawcę usług.  

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

2.1 realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

w szczególności ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2013, 

poz. 1232), ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 21 z późn. zm.), 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U. 2015, 

poz. 87) wraz z rozporządzeniami szczegółowymi oraz innymi przepisami sanitarnymi 

i epidemiologicznymi, bhp i p. poż.;  

2.2 zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych środków technicznych (mycie 

i dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu 

ochrony środowiska i ochrony sanitarnej);  

2.3 porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli zanieczyszczenie to spowodowane jest 

niezachowaniem ustalonej częstotliwości odbioru odpadów; 

2.4 naprawiania i ponoszenia kosztów naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi;  

2.5 zapewnienia odpowiedniej ilości środków technicznych wraz z ich obsługą, gwarantujących 

terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, utrzymanie przedmiotowych 

środków technicznych w dobrym stanie technicznym, gwarantującym sprawną pracę i ciągłość 

świadczenia usług w okresie trwania umowy;  

2.6 wyposażenia własnych pracowników realizujących przedmiot zamówienia (zbieranie odpadów 

i transport odpadów z terenu Zamawiającego) w odzież ochronną z logo firmy oraz 

identyfikatory.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy, osoby wykonujące czynności określone w Rozdziale III pkt 9 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, dla których to czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający 

zastrzegł obowiązek ich wykonywania przez osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 powyżej dotyczy odpowiednio podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, a za ewentualne uchybienia podwykonawców i dalszych podwykonawców w jego 

realizacji Wykonawca odpowiada jak za uchybienia własne.   
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§ 3 

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE PŁATNOŚCI 

 

1. Maksymalne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia w okresie 12 m-cy, zgodnie 

z wyciągiem z oferty przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy wynosi: 

……………………………………………….. zł brutto. 

(Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………… złotych) 

2. Wartość wynagrodzenia w każdym miesiącu wykonywania Umowy zostaje obliczona jako iloczyn ilości 

kg odpadów odebranych w każdym miesiącu i ceny jednostkowej, która jest zgodna z przedstawioną 

ofertą Wykonawcy i wynosi: …………..zł netto/ …………….. zł brutto. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych). 

3. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy odbywać się będą w okresach jednomiesięcznych 

z dołu, na podstawie faktur.  

4. Podstawą wystawienia faktury za wykonywanie przedmiotu Umowy będą dokumenty stwierdzające jego 

wykonanie, którymi są „Karty Przekazania Odpadów”, w poszczególnych rodzajach, z wykazanymi na 

nich ilościami odebranych do unieszkodliwienia odpadów przez Wykonawcę, podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron Umowy. 

5. Ostateczna łączna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości określonej w ust. 1. 

6. Zapłata za faktury nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do ………….. dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.  

7. Ww. przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy/podwykonawców – 

w terminie do __ dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz: 

a. oświadczenia podwykonawcy/każdego z podwykonawców w przedmiocie nie posiadania 

przez nich wobec Wykonawcy wymagalnych wierzytelności związanych z wykonywaniem 

niniejszej umowy, lub 

b.  dokumentów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych 

należności na rzecz podwykonawcy / podwykonawców.  

8. Wszystkie faktury lub załączniki do faktur powinny zawierać informacje o numerze umowy 

przetargowej, której dotyczą.  

9. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli należytego wykonywania umowy przez Wykonawcę w 

każdym czasie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia procesu kontrolnego wykonywanej usługi. 

2. Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych 

rozliczać się będą poprzez stosowanie kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo nałożyć karę umowną za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków Wykonawcy wymienionych poniżej:  

3.1.  za każdy przypadek brak odbioru odpadów w danym dniu, zgodnie z postanowieniami pkt 3.5.1. 

Załącznika nr 1 do Umowy– kara umowna w wysokości 5000,00 zł  

3.2.  za każdy przypadek odbioru odpadów poza godzinami wskazanymi w pkt. 3.5 Załącznika nr 1 do 

Umowy – kara umowna w wysokości 500,00 zł  



znak sprawy: EP/220/89/2017 
 

4 
 

3.3.  rażące zaniedbanie stwierdzone przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w tym w szczególności 

(lecz nie wyłącznie) uzyskanie odbiegających od obowiązujących norm wyników mikrobiologicznych 

– 5 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

3.4.  uchybienie obowiązkowi zatrudniania na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 2 ust. 3 

oraz § 2 ust. 4– 2 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

3.5.  unieszkodliwienie odpadów w Spalarni innej niż określona w § 1 ust. 4, - 20 % wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

3.6.  nie zawarcia, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, stosownej umowy ze Spalarnią, o której 

mowa w § 1 ust. 4 – 10 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1, 

3.7.  przerwania ciągłości umowy zawartej przez Wykonawcę ze Spalarnią, o której mowa w § 1 ust. 4 – 

20 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

3.8.  wykonywanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy, na którego udział w realizacji 

przedmiotu umowy Zamawiający nie wyraził pisemnej zgody (niezależnie od przyczyn) lub 

realizowanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy, co do którego Zamawiający poprzez 

oświadczenie złożone na piśmie wycofał uprzednio udzieloną zgodę na udział tego Podwykonawcy 

w realizacji przedmiotu umowy – 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony 

przypadek, 

3.9. wykonywanie części przedmiotu umowy dla której wykonywania konieczne jest posiadanie zezwoleń 

lub uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej, przy udziale podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 3.9. nieposiadającego wymaganych zezwoleń lub uprawnień – 5 % wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

3.10. Niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków określonych 

w § 2 niniejszej umowy, innych niż te, za które kary umowne zastrzeżono w ust. 3.1-3.10 powyżej - 

5 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

3.11. Niedochowanie przez Wykonawcę zadeklarowanych przez niego w Ofercie, stanowiącej 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, określonych poniżej parametrów które podlegały ocenie i 

punktowaniu przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert , tj.: Kolorystykę kontenerów 

(pojemników) – 2% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

4. Stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

dokona w Protokole nienależytego wykonania usługi i w oparciu o jego treść dokona naliczenia kar 

umownych. Kary umowne podlegają kumulacji.  

5. Kwota wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło w/w 

naruszenie obowiązków będzie kwotą od której naliczane będą kary.  

6. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% całej wartości umowy. 

7. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej wraz ze 

wskazaniem podstawy naliczenia. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując 

swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń. 

 

§ 5 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1.  Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. 

2.  Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy 

w przypadku:  

1) co najmniej trzykrotnego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z 

przedmiotowej umowy; w tym w szczególności lecz nie wyłącznie polegającego na niewykonaniu lub 

nienależytym wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 3 powyżej 
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2) jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

3) co najmniej trzykrotnego niedochowania przez Wykonawcę zadeklarowanych przez niego w Ofercie, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, które podlegały ocenie o punktowaniu przez 

Zamawiającego w ramach kryteriów oceny ofert.  

3.  Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku 

ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, wszczęciu wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego lub 

ogłoszenia jego upadłości.  

4.  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy - od Dnia Rozpoczęcia, jednakże nie dłużej niż do 

wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Przez Dzień Rozpoczęcia, Strony rozumieć będą określony przez Zamawiającego dzień, nie późniejszy 

jednak niż 04.01.2018r., od którego Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy. O dacie, 

na którą przypada Dzień Rozpoczęcia Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę nie 

później niż 3 dni przed Dniem Rozpoczęcia.   

 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 

% przewidywanej wartości brutto przedmiotu umowy wynikającej z niniejszej umowy i wynoszącego 

………………………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………..) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 

umowy w formie pieniądza. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 

przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

DANE KONTAKTOWE 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony 

Zamawiającego jest Pani ………………………. – tel. kont. ……….. mail: ………………………………….. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony 

Wykonawcy jest Pan/Pani ………………………….. - tel. Kont. ……………………….., mail: …………………………... 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy przez co nie 

wymaga dla swojej ważności formy aneksu do umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 

złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

 

 

 

§ 9 

PODWYKONAWCY 
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1. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w 

zakresie określonym przez Wykonawcę w jego Ofercie – stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy.  

2. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego  

3. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy 

Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć 

temu podwykonawcy. Wystąpienie Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno zostać 

złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub 

dokumentów dotyczących 

1) Posiadania przez podwykonawcę zezwoleń i uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy, 

przy czym w przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonywania części przedmiotu 

umowy, której wykonywanie wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadania 

zezwoleń lub uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczone przez podwykonawcę za zgodność z oryginałem kopie 

posiadanych przez podwykonawcę zezwoleń oraz dokumentów potwierdzających posiadanie 

uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 3 powyżej,  

2) Sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca 

3) Rodzaju stosunku prawnego łączącego podwykonawcę z osobą/osobami, której/którym 

podwykonawca zamierza powierzyć do wykonania czynność, o których mowa w § 2 ust. 3 

niniejszej umowy  

4) Projektu umowy podwykonawczej.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 od dnia złożenia przez Wykonawcę wystąpienia, o którym mowa w 

ust. 3, a jeżeli Zamawiający żądał przedłożenia informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 

powyżej – od dnia przedłożenia ostatniego z nich, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń co do 

powierzenia realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy podwykonawczej.  

6. Zamawiający może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 5 w każdym czasie, poprzez złożenie 

oświadczenia na piśmie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 5 dni zaprzestać realizacji przedmiotu umowy przy pomocy takiego 

podwykonawcy.  

7. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

8. Podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy osobę, o której mowa w Rozdziale III pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, dla którego czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzegł obowiązek ich 

wykonywania przez osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10 

POLISA OC 
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1. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  obejmującej 

przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy 

a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł 

(jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się przyjęcie 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  

obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją 

przedmiotu umowy a zgłoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, iż wykonawca odnawiać będzie 

taką umowę ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniać będzie następujące warunki: 

a) ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i  kontraktową, 

b) ubezpieczenie obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, 

c) ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, 

d) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców ubezpieczenie obejmować będzie także szkody wyrządzone przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

e) obejmować będzie szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym wirusa 

HIV i  WZW), 

f) ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z przedostania 

się do  środowiska naturalnego substancji niebezpiecznych - dopuszczony podlimit nie niższy 

niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, 

g) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdów wolnobieżnych i 

specjalnych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym  - ubezpieczenie obejmować będzie 

szkody wyrządzone przez te pojazdy, z wyłączeniem szkód powstałych w związku z ruchem 

pojazdów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - 

dopuszczony podlimit nie niższy niż 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, 

h) obejmować będzie odpowiedzialność cywilną pracodawcy (szkody poniesione przez 

pracowników w następstwie wypadków przy pracy, ponad wysokość świadczenia wypłaconego 

przez ZUS na podstawie ustawy z dnia  30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z 

tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) - dopuszczony podlimit nie niższy niż 

300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

i) do umowy ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza integralna/ 

redukcyjna / udział własny w wysokości nie wyższej niż 3.000,00 zł lub franszyza redukcyjna / 

udział własny w wysokości nie wyższej niż 10% wypłacanego odszkodowania, jednakże mogą 

one dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych, 

j) nie dopuszcza się  stosowania ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej 

wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu 

ubezpieczenia określonego powyżej. 
3. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej w ust. 1 – 2 możliwe będą 

wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku gdy odstępstwa te nie wpłyną znacząco na 
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także w razie wystąpienia ważnych powodów. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz z 

potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed 
podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek 
ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W 

przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa  w ust. 1 
na kolejny okres, a na żądanie  Zamawiającego także ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w 

umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy 
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ubezpieczenia (jeżeli taki występuje),  wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności 
ratalnej wymagalnych rat składek) - nie później niż na 3 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na 

okres poprzedni/ przed upływem terminu płatności składki. W przypadku umowy ubezpieczenia 
dopuszczającej zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia wymóg ten obowiązuje w okresie co 

najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy. 

5. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Wykonawca 

zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej 

raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności. 

6. Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1- 5 upoważnia Zamawiającego do zawarcia 

wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie 

mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez 

ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, o aktualnej 

wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może 

ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego 

pełnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezpośrednio od zakładu 

ubezpieczeń ubezpieczającego Wykonawcę. 
 

§ 11 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana postanowień umowy jest możliwa poprzez: 

1) zmianę terminu realizacji usługi o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu 

Zmiana taka dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy wystąpią okoliczności spowodowane siłą wyższą, 

w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi 

lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

Stron, 

2) zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT, 

3) zmianę wynagrodzenia (w szczególności jego obniżenia), w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego,  

4) zmianę Spalarni wskazanej w § 1 ust. 4 umowy na inną Spalarnię, przy zastrzeżeniu spełnienia 

wymogu określonego w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, 

5) dopuszcza się wprowadzenie zmian zakresów przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do 

realizacji przy pomocą podwykonawcy / podwykonawców, w tym również dopuszczenie realizacji 

przy pomocy podwykonawcy / podwykonawców zakresu, dla których Wykonawca w ofercie nie 

przewidział realizacji przez podwykonawców, zmiana nie może spowodować zmiany innych 

warunków realizacji niniejszej umowy 

6)  w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – dopuszcza się zmiany umowy pozwalające na 

dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawa; zmiany takie nie spowodują wzrostu ceny 

ani zmiany terminu realizacji zamówienia,  

7) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nie może 

być dłuższy niż 12 miesięcy  

8) dopuszcza się zmianę niniejszej umowy poprzez rozszerzenie jej przedmiotu o nowy kod / nowe 

kody odpadów medycznych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przy czym zmiana taka  nie 
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będzie mogła skutkować zmianą maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, określonego w § 3 ust. 

1 powyżej, zaś ustalenie ceny jednostkowej brutto i netto za odbiór, transport i unieszkodliwienie 

jednego kilograma odpadów nastąpi przy odniesieniu do ceny wskazanej przez wykonawcę w 

Ofercie za ten rodzaj odpadku, który swoim kodem i właściwością odpowiadać będzie w 

największym stopniu odpadowi / odpadom o kodzie / kodom, których dotyczyć będzie zmiana 

umowy; dokonana zmiana nie będzie powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 

3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

4. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana 

numeru rachunku bankowego; 

2) danych teleadresowych;  

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, 

a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie. 

2. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały 

okres obowiązywania niniejszej umowy oraz przez okres gwarancji a także po ich zakończeniu. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron 

w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności i na zasadach wynikających z ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579). 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywania niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane 

załącznikami, stanowią integralną część Umowy. 

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 

 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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