
                                     Załącznik Nr 4 do SIWZ 

UMOWA

(Projekt)

zawarta w dniu ......................... 2016 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 „Szpitalem” w imieniu i na rzecz którego działa:

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

Odpis z KRS stanowi załącznik nr 1 do umowy 

a

wpisaną  do  rejestru  ..................................................................  prowadzonego

przez  ................................  pod  numerem  .......................................,  NIP:............................,

REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy  „Wykonawcą”,  w

imieniu i na rzecz której działa/ją:

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

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

Odpis z KRS/ wydruk z CEIDG stanowi załącznik nr 2 do umowy

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na "Świadczenie usług w zakresie transportu i unieszkodliwiania

odpadów  medycznych  wraz  z  udostępnieniem  kontenerów"  (ZP  21/2016) 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 2015 r., poz. 2164 z

pózn. zm.).

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  przez  Wykonawcę  kompleksowej  usługi

polegającej na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych wraz z udostępnieniem

kontenerów o poj.  1,1 m  3 (każdy)  ,  zwanej dalej  usługą,  zgodnie z ofertą przetargową z

dnia ........................

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy z Oferty Wykonawcy,

stanowiące  integralną  część  niniejszej  umowy -  załącznik  nr   3  i  4  do umowy. Strony

zgodnie postanawiają, iż SIWZ, OPZ, oferta  Wykonawcy oraz umowa stanowią dokumenty

wzajemnie  się  uzupełniające  i  wyjaśniające,  co  oznacza,  że  w  przypadku  stwierdzenia

jakiejkolwiek  rozbieżności  lub  wieloznaczności  w  ich  postanowieniach  Wykonawca  nie
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będzie  uprawniony  do  ograniczenia  przedmiotu  Umowy,  ani  zakresu  należytej

odpowiedzialności.

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  kompetencje  oraz  doświadczenie  niezbędne  do

należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz nie podlega wyłączeniu z ubiegania się o

zamówienie realizowane ze środków publicznych

4. Szczegółowy wykaz  odpadów medycznych  objętych  usługą,  zwanych  dalej  odpadami,

zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) określa załącznik nr 5 do umowy.

Przepisy ogólne

§ 2

1. Wykonawca oświadcza,  że  jest  podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności  w

zakresie  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów  zgodnie  z  powszechnie

obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wykonawca  zobowiązuje  się  świadczyć  usługę  objętą

zamówieniem  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  na  terenie  RP  przepisami  prawa

regulującymi  zasady  odbioru,  transportu   i  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  i

niebezpiecznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie

unieszkodliwiania   i  transportu  odpadów  niebezpiecznych  i  innych  niż  niebezpieczne,

wydanym w drodze decyzji przez właściwe organy z uwzględnieniem uregulowań zawartych

w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)

obejmujące cały okres umowy. 

3. Wykonawca zapewnia bezpieczny transport zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie

transportu towarów niebezpiecznych, środkami transportu przystosowanymi do ich przewozu,

jak  również  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednio  przeszkolonymi  pracownikami  do

wykonywania niniejszej usługi. 

4. 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 48 godz. od powzięcia wiadomości o

powyższej  okoliczności,  jednakże  nie  później  niż  w  ciągu  12  godzin  od  ich  utraty  lub

ograniczenia.

5. W przypadku zmiany pozwolenia, o którym mowa w ust. 2 lub wygaśnięcia pozwolenia w

trakcie  obowiązywania  niniejszej  umowy,  Wykonawca  przedłoży  Szpitalowi  aktualne

pozwolenie  niezwłocznie  po  jego  uzyskaniu,  nie  później  niż  w  terminie  3  dni  od  jego

uzyskania, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wygaśnięcia pozwolenia nowe pozwolenie

zostanie przedłożone przed upływem obowiązywania takiego pozwolenia.  Z przedłożonego

nowo obowiązującego pozwolenia wynikać musi, iż miejscowość, w której unieszkodliwiane

będą odpady jest ta sama, która została wskazana w ofercie.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Szpitala  o  wszelkich

zmianach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowość i zgodność wykonywania

niniejszej umowy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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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 8 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) Zważenia każdorazowo odbieranych odpadów medycznych i przekazania Szpitalowi

karty  przekazania  odpadów,  ze  wskazaniem  miejsca  (nazwa  i  adres)  unieszkodliwienia

odpadów wraz z wyciągiem z wagi elektronicznej  z pomiaru masy odpadów medycznych

wywożonych z terenu Szpitala, zawierającym informacje dotyczące:

a) masy wywożonych odpadów medycznych łącznie z kontenerem,

b) daty i godziny wykonania pomiaru,

     c) identyfikacji kontenera, z którego pochodzą odpady medyczne.

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 prawa. 

.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  będą  poddawane  myciu  i  dezynfekcji  przez

Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej
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wykonanie  procesu mycia/  dezynfekcji  na każde  żądanie  Szpitala.  Szpital  zastrzega  sobie

również prawo do kontroli stanu sanitarnego środków transportu.  

.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 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, Szpital 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. 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  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  i  obejmuje  całość  usług

wynikających  z  niniejszej  umowy,  w  szczególności  koszty  unieszkodliwiania  odpadów,

transportowania odpadów z miejsca składowania do miejsca unieszkodliwiania, rozstawiania i
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eksploatacji  kontenerów,  dezynfekcji  kontenerów,  dzierżawy  kontenerów,  składowania

odpadów . 

2. Przewidywana wartość umowy wynosi:

      netto..........zł. powiększone o VAT .......%  

      brutto: ................................... (słownie złotych:............................................................)

3. 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:............................................................)

4. Załącznikiem do każdej faktury będzie dokument potwierdzający unieszkodliwienie

odpadów odebranych ze Szpitala zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13

stycznia 2014 r.  (Dz. U. 2014, poz. 107) za miesiąc, którego faktura dotyczy. 

5. Zapłata  następować  będzie  na  podstawie  faktur  miesięcznych  wystawionych  przez

Wykonawcę oraz załączników do faktur, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Strony zgodnie postawiają, że do czasu dostarczenia załącznika, o którym mowa w

ust. 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane na fakturze nie stanie się wymagalne.

7. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Szpital ureguluje należność w terminie 60 dni od daty dostarczenia mu  poprawnie

wystawionej faktury.

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

10. Kwota  wynagrodzenia  umownego  nie  może  ulec  zmianie  na  niekorzyść  Zamawiającego.

Powyższe nie  dotyczy okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.

3- 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 lit. b) i c) niniejszego paragrafu warunkiem doko-

nania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy za-

wierającego uzasadnienie i  szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe

uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy  ( np. pi-

semne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczą-

cych Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpo-

średnio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej

temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. b), lub pisemne zestawie-

nie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących Usługi, wraz

z  kwotami  składek  uiszczanych  do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych/Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o

której mowa w ust. 10 lit. c).

W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym ustępie Wykonawca przygotuje,

a następnie prześle na adres e-mailowy: dop@zeromski-szpital.pl projekt stosownego aneksu
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do umowy w terminie do 30 dni od daty wejścia w życie przepisów wprowadzających zmia-

ny. 

12. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust.

10 lit. b) i c) niniejszego paragrafu na wzrost wynagrodzenia Dostawcy, Odbiorca ma prawo

odmówić waloryzacji wynagrodzenia Dostawcy do czasu przedstawienia wymaganego uza-

sadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Dostawcy. 

13. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 lit. a) niniejszego paragrafu zmiana nie wymaga

zawarcie przez strony aneksu do umowy. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, cena

netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmia-

ny stawki podatku VAT, wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z ter-

minami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podat-

ku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Powyższe zmiany  obowiązywać  będą

od daty wejścia w życie  aktów prawnych wprowadzających  powyższe zmiany.  

Odpowiedzialność Wykonawcy

§ 9

1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  podczas  i  w  związku  z

wykonywaniem usługi.

2. Wykonawca  zapłaci Szpitalowi karę umowną za każdy przypadek nieterminowego odebrania

i  podstawienia  kontenerów,  w  wysokości  20  %  wartości  faktury  netto  z  miesiąca

poprzedzającego miesiąc, w którym miała miejsce okoliczność uzasadniająca naliczenie kary

umownej.

3. Wykonawca  zapłaci  Szpitalowi  karę  umowną  w  wysokości  50.000,00  zł  (słownie:

pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100),  w  przypadku  powierzenia  innemu  podmiotowi

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego

netto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy, w przypadku gdy którakolwiek ze Stron odstąpi

od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5. Wykonawca  zapłaci  Szpitalowi  karę  umowną  w  wysokości  50.000,00  zł  (słownie:

pięćdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100)  w  przypadku  niedostarczenia  Szpitalowi  nowego

pozwolenia, w przypadkach i terminach, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Szpitalowi karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: sto tysięcy

złotych  00/100)  w  przypadku  utraty  przez  Wykonawcę  z  jego  winy  uprawnień  do

prowadzenia  działalności  w  zakresie  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwiania  odpadów

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Wykonawca zapłaci Szpitalowi karę umową w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące

zł) za każdy przypadek niedostarczenie dokumentu określonego § 8 ust. 4 umowy w terminie

tam wskazanym. 

8. Szpital może dochodzić kar umownych z kilku tytułów kumulatywnie. 

9. Szpital  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przenoszącego  wartość

zastrzeżonej  kary  umownej  na  zasadach  ogólnych.  Kara  umowna  należna  na  podstawie

umowy powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia
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przez  Szpital  z  żądaniem zapłaty.  Może być  również  potrącona z  należnego Wykonawcy

wynagrodzenia.

10. Naliczenie  bądź  zapłata  przez  Wykonawcę  kary  umownej  nie  zwalnia  go  z  zobowiązań

wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia na  sumę  gwarancyjną

minimum 450.000,00 zł (słownie: _______ zł 00/100) i zobowiązuje się do utrzymania tego

ubezpieczenia  przez  cały okres  obowiązywania  umowy.  Aktualna  polisa  ubezpieczeniowa

Wykonawcy stanowi  załącznik nr 6 do umowy. Wykonawca przedstawi Szpitalowi kopię

polisy ubezpieczeniowej w dniu podpisania umowy.

2. W  przypadku,  gdy  polisa  ubezpieczeniowa  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że

Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej

działalności wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany

jest do przedłożenia Szpitalowi poświadczonej  za zgodność kopi nowej  polisy lub innego

dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony,  najpóźniej  w  dniu

wygaśnięcia ubezpieczenia. 

Okres obowiązywania umowy i warunki rozwiązania umowy

§ 11

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia

umowy, tj. _________

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy,

na podstawie jednostronnego oświadczenia złożonego Wykonawcy, przed upływem terminu

określonego  w  ust.  1,  o  czas  niezbędny  na  zrealizowanie  umowy  w  całym  jej  zakresie

przedmiotowym, o którym mowa w załączniku nr  4 do umowy.

3. W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że wykonanie  umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Szpital  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych

okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Poza  przypadkiem określonym  w ust.  3  oraz  Kodeksie  cywilnym  Szpital  zastrzega  sobie

prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w następujących przypadkach:

a) dwukrotnego nieterminowego postawienia i odebrania kontenerów, 

b) powierzenia przez Wykonawcę realizacji niniejszej umowy osobie trzeciej. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W przypadku powzięcia wiadomości o utracie lub ograniczeniu zdolności świadczenia usługi

przez  Wykonawcę,  Szpitalowi  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  ze  skutkiem

natychmiastowym.
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Postanowienia końcowe

§ 12

Strony  zgodnie  postanawiają,  że  osobami  odpowiedzialnymi  za  realizację  umowy

wyznaczone zostają:

1) ze strony Szpitala – specjalista ds. zaopatrzenia

2) ze strony Wykonawcy .................................................................................................

§ 13

Prawa i  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby

trzecie  bez  uprzedniej  zgody  Szpitala  na  dokonanie  takiej  czynności.  Podkreśla  się,  że

powyższe  dotyczy  także  przeniesienia  wierzytelności  Wykonawcy  przysługujących  mu

względem Szpitala, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim

skutku,  chyba  że  na  powyższe  wyrazi  zgodę  Szpital  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

nieważności,  z  zastrzeżeniem  art.  54  ust.  5  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o

działalności leczniczej  (tekst jednolity:  Dz. U. 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Wykonawca

zobowiązuje się do zamieszczania informacji odpowiadającej treści ust. 1 na wystawionych

przez siebie fakturach. 

§ 14

1. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Szpital, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość

zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w

stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym

zakresie:

a) obniżenia cen stawki, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy,

b) zmiany dni lub godzin odbioru odpadów. 

§ 15

1. Wykonawca  oświadcza,  że  zobowiązuję  się  do zachowania  w tajemnicy  i  nie  ujawniania

osobom trzecim,  w czasie  trwania  umowy  oraz  po  jej  rozwiązaniu,  wszelkich  informacji

związanych  ze  świadczeniem  usług  na  podstawie  niniejszej  umowy oraz  pozyskanych  tą

drogą  informacji  o  funkcjonowaniu  Szpitala,  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U.

2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest

mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustawy.
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2. Obowiązek  zachowania  tajemnicy  obciąża  Wykonawcę  również  po  zakończeniu  okresu

obowiązywania niniejszej Umowy przez okres 3 (trzech) lat.

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i obowiązujących przepisów prawa.

2. 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
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Załącznik nr 3 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  kompleksowa  usługa  polegająca  na  transporcie  i

unieszkodliwianiu odpadów szpitalnych powstających na terenie Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana Żeromskiego

w Krakowie wraz z udostępnieniem kontenerów w ilości 8 szt. 

1. Transport  odpadów medycznych odbywał się będzie z miejsca ich składowania, (to jest z

terenu Szpitala), do Zakładu unieszkodliwiającego odpady medyczne, trzy razy w tygodniu w

godzinach  od   6.00  –  14.00,  w  poniedziałek,  środę  i  piątek  oraz  na  każde  telefoniczne

wezwanie Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z

Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21 z pózn. zm.) o następujących

kodach:

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

b) 18 01 02* Części  ciała  i  organy oraz pojemniki  na krew i  konserwanty służące do jej

przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

c)  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

d)  18  01  06*   Chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne,  zawierające  substancje

niebezpieczne

e) 18 01 09  Leki inne niż wymienione w 18 01 08

f) 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji.

*) odpady niebezpieczne

3. Przewidywane ilości przekazywanych do unieszkodliwiania odpadów:

a) szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 03* wynosi ok. 13.800 Mg miesięcznie,

b) szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 02* wynosi ok.  0,240 Mg miesięcznie,

c) szacunkowa masa odpadów grupy 18 01 01 wynosi ok.  0,020 Mg miesięcznie.

4. Kontenery o pojemności max. 1,1 m 3 ,muszą posiadać następujące cechy użytkowe: 

a)  bezpieczne zamknięcie pojemnika w sposób uniemożliwiający otwarcie kontenera przez

osoby nieupoważnione ,

b)  umieszczona  w  widocznym  miejscu  trwała  informacja  o  przeznaczeniu  kontenera,

graficzny symbol odpadu niebezpiecznego oraz masa własna kontenera (tara),

c)  gładka zmywalna powierzchnia umożliwiająca prawidłowe mycie i dezynfekcję,

d) kółka jezdne i system blokady kierunku, w celu zapewnienia możliwości sprzątania miejsc

w których zostaną rozstawione. 

5. Kontenery rozstawione będą w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, które w trakcie

wykonywania usługi  może ulec zmianie. Dotyczy to także ilości kontenerów. 

6. Kontenery z ubytkami powierzchni, niesprawne mechanicznie muszą być wymienione na

każde zgłoszenie Zamawiającego.
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7. Transport odpadów medycznych musi odbywać się, środkiem transportu odpowiadającym

wymogom  dla  przechowywania  i  transportu  odpadów  niebezpiecznych,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami prawa według następujących zasad:

a) odpady medyczne przeznaczone do unieszkodliwienia będą opakowane w czerwone worki

foliowe  opisane  w  miejscu  powstawania  odpadów.  Worki  foliowe  i  pojemniki  do

gromadzenia i przechowywania zużytego ostrego sprzętu (grupy 18 01 01) jednorazowego

użytku zapewnia Zamawiający. 

b) odpady medyczne przeznaczone do transportu (składowane w kontenerach zapewnianych

przez  Wykonawcę),   będą  zlokalizowane  na  terenie  Szpitala  w  podwórku  k/II  Oddziału

Chorób  Wewnętrznych.   Każdorazowo,  po  wyładowaniu  zawartości  kontenera,  musi  on

zostać  umyty  i  zdezynfekowany  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

przedstawienia  dokumentacji  potwierdzającej  wykonanie  procesu  mycia/  dezynfekcji  na

każde żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do kontroli stanu

sanitarnego środków transportu.  

c) Wykonawca odbierający odpady do unieszkodliwienia, powinien zapewnić bezpieczeństwo

na  wszystkich  etapach  postępowania  (odbiór  odpadów,  transport,  unieszkodliwianie),  w

szczególności powinien zadbać o:

1. odpowiednie przeszkolenie obsługi pojazdów,

2. prowadzenie szczegółowej rejestracji przewożonych ładunków,

3. zapewnienie środkom transportu możliwości łączności z Szpitalem,

4.  zapewnienie,  by  środki  transportu  umożliwiały  łatwy  załadunek  i  rozładunek  oraz

bezwzględnie  zabezpieczały  przed  wypadnięciem  zawartości,  gwarantowały  szczelność  i

gładką powierzchnię zapewniającą skuteczność mycia i dezynfekcji.

d)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zważenia  każdorazowo  odbieranych  odpadów

medycznych.  Każdorazowo  przy  odbiorze  odpadów  Wykonawca  musi  dostarczyć

Zamawiającemu  kartę  przekazania  odpadów,  ze  wskazaniem  miejsca  (nazwa  i  adres)

unieszkodliwienia  odpadów  wraz   z  wyciągiem  z  wagi  elektronicznej  z  pomiaru  masy

odpadów medycznych wywożonych z terenu Szpitala, zawierający informacje dotyczące:

1/. masy wywożonych odpadów medycznych łącznie z kontenerem,

2/. daty i godziny wykonania pomiaru,

3/. identyfikacji kontenera, z którego pochodzą odpady medyczne.

e) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi

w dniu wykonywania usługi przepisami. Z chwilą załadowania przedmiotowych odpadów do

pojazdu  przewożącego  je,  do  miejsca  unieszkodliwiania  odpadów  Wykonawca  przejmuje

wyłączną  odpowiedzialność  za  gospodarowanie  tymi  odpadami.  W przypadku  zakaźnych

odpadów medycznych,  zwolnienie z odpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych

odpadów następuje  z  chwilą  dokonania  unieszkodliwienia  tych  odpadów przez  termiczne

przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych w spalarni odpadów niebezpiecznych.

f) Wykonawca każdorazowo po dokonaniu termicznego przekształcenia zakaźnych odpadów

medycznych  w  spalarni  odpadów  niebezpiecznych  obowiązany  jest  dostarczać  dokument

potwierdzający unieszkodliwianie ww. odpadów.

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

                                                                                   podpis i pieczątka wykonawcy                  
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Załącznik nr 5 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

6 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 *) odpady niebezpieczne

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

                                                                                   podpis i pieczątka wykonawcy                  
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