
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno-Prawny
Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

                                                                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ
 z dnia 17.11.2010 r.  

U m o w a  
( p r o j e k t )

zawarta w dniu .......................... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana 
Żeromskiego  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki  Zdrowotnej  w Krakowie,  31-913 
Kraków,  os.  Na  Skarpie  66,  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 „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz 
którego działa:

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

a

..........................................................................,  wpisaną  /wpisanym  do  Rejestru  przedsiębiorców  /do 
ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonego  /prowadzonej  przez  .......................................  pod 
numerem .................................., NIP ............................., REGON ..................., 
zwanym /zwaną dalej „Wykonawcą",
w imieniu i na rzecz którego /której działa /działają:

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

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

§ 1

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na  „Świadczenie usług wywozu 
odpadów pozostałych  (komunalno - bytowych) wraz z dzierżawą kontenerów" (ZP 31/2010)
 zgodnie z dyspozycją art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na odbiorze i wywozie odpadów 
komunalno – bytowych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  z  kontenerów o poj.  1,1 m3,  9  m3  oraz 
kontenerów plastikowych o poj. 0,24 m.3

2.  Usługi będą świadczone w systemie , w którym wywóz i rozliczenie odbywa się na podstawie 
     każdorazowego potwierdzenia ilości wywożonych m3. 
3. Odpadami komunalno - bytowymi nie są odpady poprodukcyjne, odpady poremontowe, gruz, gałęzie oraz 

trawa.
4. Wykonawca nie  będzie  świadczył  usług  w  zakresie  wywozu  odpadów  niebezpiecznych  pochodzących 
    z działalności prowadzonej przez Zamawiającego. 

§ 3

1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  6 szt. kontenerów o poj. 1,1 m3 wyposażonych w 
kółka jezdne,  2 szt. kontenerów o poj.  9 m3 oraz 1szt . kontener o poj. 0,24 m3 

2.  Miejsce postoju kontenerów oraz częstotliwość wywozu odpadów określa załącznik nr 1 do  umowy.
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3.  W trakcie wykonywania usługi pierwotna lokalizacja oraz ilość kontenerów może ulec zmianie.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć   kontenery  w  dobrym  stanie  technicznym,  na  własny  koszt 

przeprowadzać ich naprawy i konserwację oraz pozostawiać w czystości teren, na którym się one znajdują.

§ 4

1.  Strony ustalają następujące ceny za świadczenie usług:
1) cena  netto  za  odbiór  i  wywóz  1  m3 odpadów  komunalno-bytowych  wynosi  ...............  zł 

(słownie: .........................),
2) cena  brutto  za  odbiór  i  wywóz  1  m3 odpadów  komunalno-bytowych  wynosi  ...............  zł 

(słownie: ............................).
2.  Cena wykonania usługi odbioru i wywozu odpadów komunalno – bytowych zawiera: koszt odbioru i wywozu 

1 m  3 odpadów, koszt transportu odpadów, koszt transportu kontenerów, koszt rozstawienia, eksploatacji 
kontenerów,  dzierżawy  kontenerów,  składowania  odpadów,  oraz  wszelkie  inne  składowe  związane  z 
wykonywaniem przedmiotowej usługi. 

3.  Do ceny netto  podanej  w  ust. 1 pkt. 1) Wykonawca  będzie  doliczał  podatek  VAT  w   ustawowej  
wysokości.

4.  W  dniu zawarcia  umowy świadczenie usług , o  których mowa w  ust. 1 pkt. 1), opodatkowane jest  stawką 
podatku  VAT w wysokości ...................%.

5. Wynagrodzenie brutto może się zmienić w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
6. Wysokość wynagrodzenia nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego 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.

7. Przewidywana wartość umowy wynosi:
     netto........................................zł (słownie:  ........................................................... złotych) 

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

§ 5

1.   Zapłata  następować  będzie  na  podstawie  faktur  miesięcznych  wystawionych  przez  Wykonawcę,  po 
wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Sekcji Gospodarczej.

2.   Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za świadczenie usługi w terminie .............. (min. 30) dni od daty 
otrzymania faktury.

3.   Płatność należności  będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez 
niego   w fakturze VAT.

4.    Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia przedmiotowej usługi oraz systematycznego 
wywozu śmieci, nie powodując ich zalegania.

§ 7

1. Zamawiający  odpowiedzialny  jest  za  szkody  wynikłe  z  niewłaściwego  użytkowania  kontenerów,  a  w 
szczególności za ich zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie, spalenie.

2. W przypadku zaistnienia szkody wymienionej w ust.1. Zamawiający jest zobowiązany do jej naprawienia do 
wysokości rzeczywistej straty Wykonawcy.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykaże, iż uszkodzenie pojemników spowodowała brygada 
wywozowa Wykonawcy. 
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§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub do wymiany kontenerów zużytych w czasie eksploatacji bądź 
uszkodzonych w trakcie ich opróżniania. 

 
                                                                                            § 9

1. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną w  wysokości 10% wartości  przedmiotu umowy 
brutto, o której mowa  w § 4 ust 7, w przypadku odstąpienia  od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, przy  czym  w  przypadku częściowej  realizacji  umowy  kara  zostanie  obniżona 
proporcjonalnie do stopnia  wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia odstąpienia od 
umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonej kary 
umownej na zasadach ogólnych.

   § 10

W razie  niewykonania  usługi  w całości  lub części,  Zamawiający  może,  po uprzednim telefonicznym lub za 
pośrednictwem faksu powiadomieniu Wykonawcy, zlecić wywóz osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  § 11

1. Umowa zawarta została na okres 36 miesięcy tj. od dnia ..................... 2011 r. do dnia ......................  
2014 r. 

2. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  trzymiesięcznego  okresu 
wypowiedzenia.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku 
niewykonywania bądź nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, bez prawa do dochodzenia 
odszkodowania przez Wykonawcę.

       § 12   

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

       § 13

Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy  pisemnej  
w postaci aneksu do umowy.

       § 14

Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  treści  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby  trzecie  bez  
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy 
także przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności w 
formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

         § 15

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego.
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§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla  Wykonawcy,  a  dwa  dla 
Zamawiającego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

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

                                                                                                                               Załącznik nr 1 do umowy 

Nazwa Oddziału Kontener
o poj. 1.1. m 3

Kontener
 o  poj. 9 m 3

Kontener
o poj. 0,24 m 3

Częstotliwość 
wywozu

( tygodniowo)

I i III Oddz. Wew. 6 szt. środa

II Oddz. Wew. 2 szt. poniedziałek, środa,
piątek

Budynek 
mieszkalny koło 
kuchni 

1 szt. środa
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