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PROJEKT UMOWY        Załącznik Nr 4A do SIWZ

          

UMOWA NR EP/221/……………/2017 

na odbiór odpadów stałych i resztek pokonsumpcyjnych z Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie – ZADANIE NR 1;  

znak: EP/220/56/2017 

 

 

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 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 odpadów stałych i resztek pokonsumpcyjnych z Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów stałych i resztek pokonsumpcyjnych z Samodzielnego 

Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, 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) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 

lub inne odpowiadające im co do zakresu przyznanych uprawnień decyzje i zezwolenia, jeżeli 

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

zakresie, o którym mowa w pkt 1) i 2).  
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§ 2 

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 § 2 ust. 1. 

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

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

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

przetargowej, której dotyczą.  

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

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

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 3 

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 jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy wymienionych poniżej:  

1) niestosowanie się do procedur i instrukcji obowiązujących w SPWSZ – 1% wartości umowy 

określonej w § 2 ust 1; 

2) rażące zaniedbanie stwierdzone przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w tym w szczególności 

lecz nie wyłącznie wyników odbiegających od obowiązujących norm wyników mikrobiologicznych – 1 

% wartości umowy określonej w § 2 ust 1, 

3) Korzystanie z usługi Podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził pisemnej zgody – 5% 

wartości umowy określonej w § 2 ust 1 

4) 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.: 

a) Konstrukcja kontenerów (pojemników) – 1% wartości umowy określonej w § 2 ust 1 

b) Kolorystykę kontenerów (pojemników) – 1% wartości umowy określonej w § 2 ust 1 

c) Oznaczenie odblaskowe kontenerów (pojemników) – 1% wartości umowy określonej w § 2 

ust 1 
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4. Stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

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

umownych. Kary umowne podlegają kumulacji.  

5. Kwotą bazową, od której naliczane będą kary umowne wskazane w ust. 3 stanowić będzie kwota 

wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło naliczenie 

kary umownej.   

6. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 4 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. 

 

§ 4 

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 § 3 ust. 3 powyżej; 

2) uchybienia  przez Wykonawcę określonemu w § 1 ust. 3 powyżej obowiązkowi posiadania ważnych 

zezwoleń. 

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. 

 

§ 5 

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 § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

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

jednak niż 21.09.2017, 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.   

 

§ 6 

POLISA OC 

 

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 
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a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł 

(pięćset 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 300.000,00 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 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, 

h) 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, 

i) 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 

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. 
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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. 

 

§ 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 Pan/Pani …………………………. – Dział Gospodarczy 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 

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 
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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,  

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. 

 

§ 10 

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 2015 r. poz. 2164 ). 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. 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. 

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

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

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

załącznikami, stanowią integralną część Umowy. 

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

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 

 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zadanie nr 2 (Załącznik nr 1 do SIWZ) 

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (Załącznik nr 2A do SIWZ) 

Załącznik nr 3 – kopia polisy OC 


