
                                     Załącznik Nr 3 do SIWZ 

UMOWA
(Projekt)

zawarta  w  dniu  .........................  2010  r.  w  Krakowie,  pomiędzy  Szpitalem 
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji,  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego  Rejestru  Sądowego,  pod  numerem  KRS  0000035552,  NIP:678-26-80-028  , 
REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą” w imieniu i na rzecz którego działa:

...........................................................................................

a

wpisaną  do  rejestru  ..................................................................  prowadzonego 
przez  ................................  pod  numerem  .......................................,  NIP:............................, 
REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i 
na rzecz której działa/ją:
...................................................................
...................................................................

Umowa  niniejsza  zostaje  zawarta  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Nr:  ZP  15/2010  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 
podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi   polegającej  na 
unieszkodliwianiu  i  transporcie  odpadów medycznych  wraz  z  udostępnieniem kontenerów,  zwanej 
dalej usługą, zgodnie z ofertą przetargową z dnia ........................ .
2. Szczegółowy wykaz odpadów medycznych objętych usługą, zwanych dalej odpadami, zgodny z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112 , poz. 1206) określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przepisy ogólne

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 23 sierpnia 
2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162 poz. 
1153),  oraz z ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w 
zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów 
oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników do wykonywania niniejszej usługi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku utraty lub ograniczenia uprawnień koniecznych do 
wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, niezwłocznie powiadomi o tym Szpital w 
formie pisemnej, nie później niż w ciągu 24 godz. od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.
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Zobowiązania Wykonawcy

§ 3
W celu wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do:

1) unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2) zapewnienia odbioru i transportu odpadów z miejsca ich składowania zlokalizowanego na 
terenie  Szpitala  do  zakładu  unieszkodliwiającego  odpady  z  zachowaniem  przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych oraz przepisów ustawy o odpadach.
3) dostarczenia  i  rozstawienia  w  dniu  zawarcia  umowy  7  kontenerów  do  gromadzenia 
odpadów, zwanych dalej kontenerami, w miejscu wyznaczonym przez osobę określoną w § 12 
pkt.1. Szczegółowe wymagania dotyczące kontenerów określa § 4 ust. 2, 3 umowy. 

§ 4

1. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2), Wykonawca zobowiązuje 
się do:

1) Odbierania odpadów z miejsca ich składowania, ich załadunku w obecności przedstawiciela 
Szpitala i wywożenia ich do miejsca unieszkodliwiania  trzy razy w tygodniu w godzinach 7.00 – 
14.00, w poniedziałek, środę i piątek lub na każdorazowe wezwanie telefoniczne osoby, o której 
mowa w § 12 pkt.1.
2) Dostarczania   Szpitalowi  wyciągu  z  wagi  elektronicznej  pomiaru  masy  odpadów, 
wywożonych z terenu Szpitala  zawierających informacje dotyczące:

- masy wywożonych odpadów medycznych łącznie z kontenerem,
- godziny i daty wykonania pomiaru,
- identyfikacji jednostki, z której pochodzą odpady .

3) Zapewnienia Szpitalowi możliwości łączności ze środkami transportu podczas wykonywania 
usługi,
4) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach. 
Odpowiedzialność związana z  procesem transportu, składowania i unieszkodliwiania odpadów 
przechodzi na Wykonawcę w momencie ich odbioru wraz z kserokopią karty przekazania odpadu 
dostarczoną  przez  Wykonawcę  i  obciąża  Wykonawcę  do  momentu  zakończenia 
unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska,

2. Wykonawca zapewnia, iż kontenery:
1) posiadają pojemność  1,1m³,
2) posiadają gładką zmywalną powierzchnię,
3) zawierają w widocznym miejscu trwałą informację o przeznaczeniu kontenera, trwały 
graficzny symbol odpadu niebezpiecznego oraz informacje w zakresie masy własnej (tary);
4) są wyposażone w kółka jezdne, system blokady kierunku, numer identyfikacyjny;
3. Każdorazowo  po  opróżnieniu  kontenery  są  poddawane  myciu  i  dezynfekcji  przez 
Wykonawcę.  Szpital  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  do  dokumentacji  przeprowadzonych 
dezynfekcji. Środki użyte do dezynfekcji muszą uzyskać akceptację osoby odpowiedzialnej za 
epidemiologię w Szpitalu.
4. Szpital  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zmiany  pierwotnej  lokalizacji  i  ilości 
kontenerów, co wymaga pisemnego powiadomienia przez osobę , o której mowa w § 12 pkt. 
1  i nie wpływa na wysokość wynagrodzenia o którym mowa w § 8.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia usługi. 

Zobowiązania Szpitala 

§ 6

1. Szpital  zobowiązuje  się  do  przekazywania  Wykonawcy  odpadów  opakowanych  na 
własny koszt i opisanych w miejscu powstawania odpadów. 
2. Szpital   przy pierwszej  dostarczonej  partii  odpadów w danym miesiącu przedkłada 
Wykonawcy „Kartę przekazania odpadów” zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 213) w sprawie wzoru dokumentów stosowanych 
na  potrzeby  ewidencji  odpadów  stanowiącą  potwierdzenie  oddania  odpadów  do 
unieszkodliwiania w okresie 1- go miesiąca.  Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca 
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zwraca  wypełnioną  prawidłowo  kartę  przekazania  odpadów  zgodnie  powołanym 
Rozporządzeniem Szpitalowi.
3. Szpital zobowiązuje się do dostarczania na własny koszt pojemników do gromadzenia i 
przechowywania  zużytego  ostrego  sprzętu  jednorazowego  użytku  (grupy  18  01  01), 
gwarantujących ich bezpieczne przechowywanie i transport.

§ 7

1. Szpital  ponosi  odpowiedzialność  za  stan  techniczny  kontenerów będących  w  jego 
dyspozycji. Za uszkodzenie kontenera będącego w jego dyspozycji, Szpital zobowiązany jest 
pokryć  koszty  naprawy  kontenera  lub  jego  wymiany  dokonanej  przez  Wykonawcę,  wg 
odrębnej faktury.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca obowiązany jest do:
1) niezwłocznego  zawiadomienia  Wykonawcy  o  konieczności  naprawy  lub  wymiany 
kontenera, nie później niż w dniu następnym po jego odbiorze,
2) niezwłocznego  sporządzenia  protokołu  uszkodzenia  kontenera,  z  udziałem 
Wykonawcy, nie później niż w terminie 3 dni od odbioru.

3. Szpital ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, stanowiących wycenę kosztów 
wymiany i naprawy.

4. Szpital  nie  odpowiada  za  uszkodzenia  kontenera  powstałe  na  skutek  transportu  oraz 
stwierdzone po upływie 1 dnia od odbioru kontenera ze Szpitala  z pominięciem trybu określonego w 
ust. 2 . Wykonawca ma obowiązek natychmiastowej wymiany kontenera w przypadku uzasadnionej 
odmowy przyjęcia go przez Szpital, z tym że odmowa przyjęcia winna być sporządzona na piśmie i 
doręczona Wykonawcy niezwłocznie, z podaniem przyczyn odmowy przyjęcia kontenera.

§ 8

1. Wynagrodzenie  umowne  obejmuje  całość  usług  wynikających  z  niniejszej  umowy,  w 
szczególności koszty unieszkodliwiania odpadów, transportowania odpadów z miejsca składowania do 
miejsca unieszkodliwiania, rozstawiania i eksploatacji kontenerów, dezynfekcji kontenerów, dzierżawy 
kontenerów, składowania odpadów . 
2. Wysokość  wynagrodzenia  nie  może  ulec  zmianie  na  niekorzyść  Szpitala  przez  okres 
pierwszych  12  miesięcy  obowiązywania  niniejszej  umowy.  Po  upływie  tego  okresu  Wykonawcy 
przysługuje prawo do waloryzacji  wynagrodzenia  za świadczenie usług o wskaźnik nie  wyższy od 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedzający 
rok, w którym następuje waloryzacja. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać waloryzacji powinien o tym 
zawiadomić na piśmie Zamawiającego. Pismo powinno zawierać uzasadnienie zmiany ceny.
3. Przewidywana wartość umowy wynosi:
            netto..........zł. powiększone o VAT .......%  

      brutto: ................................... (słownie złotych:............................................................)
4. Za należycie wykonaną usługę Szpital zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne 
wg. stawki za wywiezienie i unieszkodliwienie 0,001 Mg odpadów zgodnie ze złożoną ofertą cenową 
która stanowi kwotę:

      netto..........zł. powiększone o VAT .......%  
      brutto: ................................... (słownie złotych:............................................................)

5. Zapłata  następować  będzie  na  podstawie  faktur  miesięcznych wystawionych  przez 
Wykonawcę oraz załączników do faktur tj. wyciągów z wagi elektronicznej, z których wynika 
masa odpadów przekazanych Wykonawcy w miesiącu, za który wystawiono fakturę.
6. Zapłata  nastąpi  w  formie  polecenia  przelewu  na  konto 
Wykonawcy: ......................................................................................................................
..................  w terminie ...........  (30 dni)  dni od dnia dostarczenia do Działu Księgowości 
Szpitala faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. 

7. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego Szpitala.

Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas i w związku z wykonywaniem 
usługi.
2. Wykonawca   zapłaci  Szpitalowi  karę  umowną,  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania  usługi,  polegających  na:  nieterminowym  odebraniu  i  podstawieniu  kontenerów,  w 
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wysokości  20  %  wartości  faktury  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc,  w  którym  miała  miejsce 
okoliczność uzasadniająca naliczenie kary umownej.
3. Wykonawca zapłaci  Szpitalowi  karę  umowną w wysokości   20 %  wynagrodzenia  umownego 
brutto,  o  którym mowa  w §  8  ust.  3  w przypadku  powierzenia  innemu podmiotowi  wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
4. Szpital  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 10

1.   Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności, na sumę gwarancyjną .......................... zł. 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 przez cały okres 
obowiązywania umowy.

3.   Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest poświadczona za zgodność z oryginałem kopia polisy 
ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony.

4.   W przypadku,  gdy umowa ubezpieczenia  wygasa  przed  dniem wygaśnięcia  niniejszej  umowy, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem  kopii  nowej  polisy  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest 
ubezpieczony, w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

Okres obowiązywania umowy i warunki rozwiązania umowy

§ 11

1. Umowa niniejsza  została  zawarta  na czas  oznaczony  na okres  36  miesięcy  od  dnia  zawarcia 
umowy, tj od dnia ................ do dnia ....................,  . 
2. Szpital może wypowiedzieć umowę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 

jednomiesięcznego  terminu  wypowiedzenia,  w  razie  nienależytego  wykonywania  postanowień 
niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania terminów 
wykonywania usługi określonych w § 4 ust. 1 pkt. 1).

3. W przypadku powzięcia wiadomości o utracie lub ograniczeniu zdolności świadczenia usługi przez 
Wykonawcę, Szpitalowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienia końcowe

§ 12

Strony zgodnie postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy wyznaczone zostają:
1) ze strony Szpitala – Starszy Inspektor – Koordynator d/s Gospodarczych
2) ze strony Wykonawcy .................................................................................................

§ 13

W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia,  umowy Odbiorca może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.

§ 14

Prawa i obowiązki wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez uprzedniej  zmiany niniejszej  umowy obejmującej  zgodę stron na dokonanie takiej  czynności. 
Podkreśla  się,  że  powyższe  dotyczy  także  przelewu  wierzytelności  Dostawcy  przysługujących  mu 
względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji lub umowy faktoringu.

§ 15

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i obowiązujących przepisów prawa.

§ 16
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Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo 
ze względu na siedzibę Szpitala.

§ 17

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Szpitala, jeden dla Wykonawcy.

Szpital                                                                                                            Wykonawca

                             
                                                         WYKONAWCA

Akceptuję projekt niniejszej umowy
Bez zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty 

zobowiązuje się do jej podpisania

       .........................................................................
                                                                                   podpis i pieczątka wykonawcy                   

Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz odpadów szpitalnych podlegających unieszkodliwieniu

L.P. GRUPA NAZWA

1 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki  (z wyłączeniem 
18 01 03)

2 18 01 02*     Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej 
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

3 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich 
toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o 
których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do 
sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane 
pieluchomajtki, podpaski, podkłady) z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

4 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje 
niebezpieczne

5. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

  

 *) odpady niebezpieczne

               

       .........................................................................
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