Dodatek nr. 3 do SIWZ
U M O W A - PROJEKT
Zawarta w dniu ............2013r w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. Generała
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579, reprezentowanym przez:
1.Jerzego Kułakowskiego
- dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą
a ............, reprezentowanym przez:
1....................................................................
2......................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej równowartości 200000 euro rozstrzygniętego w dniu ..............2013r.
§2
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia
medycznych odpadów niebezpiecznych itp. o kodach: 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03, 18 01 06; 18 01 09; 06 04
04; 15 01 10.
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1. Poinstruowania osoby odpowiedzialnej Zleceniodawcy o sposobie zamykania i opisywania pojemników.
2. Odbioru odpadów zgodnie z paragrafem 9.
3. Wywozu odpadów własnym pojazdem specjalistycznym.
4. Przekazania do unieszkodliwienia odpadów do uprawnionego Zakładu Unieszkodliwiania.
5. Do dostarczenia Zleceniodawcy dowodu unieszkodliwienia odpadów.
6. Prowadzenia ewidencji ilości i jakości odbieranych odpadów.
7. Dostarczenia w dzierżawę 10 szt pojemników o poj. min. 200L do przechowywania odpadów do czasu
odbioru przez Zleceniobiorcę na okres trwania umowy. Dostarczone pojemniki stanowią własność
Zleceniobiorcy i zostaną zwrócone przez Zleceniodawce po wygaśnięciu umowy w terminie do 14 dni.
§4
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1. Gromadzenia odpadów w miejscu do tego przeznaczonym
2. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki odpadami, kontrolę ruchu pojemników,
kontakty za Zleceniobiorcą, gromadzenie dowodów unieszkodliwienia.
3. Zbierania i gromadzenia odpadów w workach foliowych.
4. Zbierania i gromadzenia odpadów w pojemnikach na tkankę biologiczną dostarczonych przez
Zleceniobiorcę o pojemności pozwalającej na szczelne zamknięcie szczątków ludzkich po amputacji, w
tym kończyn.
5. Uczestniczenia osoby upoważnionej przy załadunku.
6. Prowadzenia ewidencji ilości i jakości wytwarzanych odpadów.
§5

1. Za sposób gromadzenia odpadów odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
§6
1. W przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach, przed gromadzeniem odpadów należy umieścić
worek foliowy.
2. Po napełnieniu pojemnika, przed zamknięciem, worek foliowy znajdujący się wewnątrz pojemnika
należy szczelnie związać, następnie należy dokładnie zamknąć pojemnik w sposób uniemożliwiający
jego otwarcie zgodnie z pouczeniem Zleceniobiorcy.
§7

1. Odbiór odpadów przez Zleceniobiorcę będzie się odbywał w każdy poniedziałek, środę i piątek w
godzinach 800-1400
§8

1. Odbiór pojemników i worków odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.
2. Odbiór odpadów przez Zleceniobiorcę powinien się odbywać z miejsca łatwo dostępnego, z dogodnym,
utwardzonym podjazdem dla samochodu specjalistycznego.
3. Za załadunek odpowiedzialny jest Zleceniobiorca.
4. Pracownik Zleceniobiorcy potwierdza przekazanie pojemników na zgodnym z obowiązującymi
przepisami dokumencie. Dokument zawiera ilość i jakość odpadów, regon i podpis Zleceniobiorcy i
Zleceniodawcy (REGON Zleceniodawcy – 050653170)
5. W przypadku wystąpienia uszkodzenia pojemnika lub worka w czasie załadunku, pracownik
Zleceniodawcy uczestniczy w postępowaniu awaryjnym zgodnie z instrukcją awaryjną Zleceniobiorcy.
§ 10
1. Za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów Zleceniobiorca będzie pobierał od Zleceniodawcy
opłatę określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Zleceniodawca będzie uiszczał opłatę na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę w
okresach miesięcznych, płatnych w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy:.......................................................................................................
3. Zleceniodawca posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP – 545-14-93-579.
4. W przypadku nieterminowych regulacji należności, Zleceniobiorcy przysługuje prawo do naliczania
ustawowych odsetek.
5. Strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Zleceniobiorcy mogą być waloryzowane w
zależności od zmian cen oleju opałowego u producenta. Podwyżka lub obniżka cen może nastąpić,
jeżeli cena oleju opałowego u producenta wzrośnie lub zostanie obniżona o więcej niż 15% w stosunku
do dnia podpisania umowy.
6. Cena oleju opałowego u producenta w dniu podpisania umowy wynosi ..........zł brutto/L.
§ 11
1. Zleceniobiorca będzie posiadał wagę wraz z aktualną legalizacją.
2. Pracownik Zleceniodawcy będzie miał prawo każdorazowo do sprawdzenia aktualności legalizacji wagi.
§ 12
1. Ilości odpadów do wywozu i utylizacji wymienione w ogłoszeniu i SIWZ mogą ulec zmianie w zależności
od faktycznych potrzeb Zleceniodawcy.
§ 13
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 14
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody organu
tworzącego Zleceniodawcy.
§ 15
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy wskazanej
w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniobiorcę bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 16
1. Zakazuje się istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
§ 17
1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia ...........2016r.
2. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę może nastąpić jednostronnie w każdej chwili w przypadku
dwukrotnego odbioru odpadów z opóźnieniem. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Zleceniobiorcy
żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za odpady już odebrane od Zleceniodawcy.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego okresu
wypowiedzenia.
§ 19
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony

poddają pod

rozstrzygnięcie sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 20
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Załącznik nr. 1
cenowy do umowy zawartej w dniu ...............2013r.w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. Generała
Władysława Sikorskiego 40, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, nr NIP 545-14-93-579, reprezentowanym przez:
1.Jerzego Kułakowskiego
- dyrektor
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniodawcą
a ..................... reprezentowanym przez:
1................................................................
2................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zleceniobiorcą
§1
Strony ustalają ceny obowiązujące w ramach umowy:
Grupa I – odpady medyczne (ilość odpadów na okres trwania umowy 36 miesięcy)
Lp
Grupy odpadów
j.m
Ilość
Cena jedn. netto Cena jedn. brutto

1

18 01 01:

2

18 01 02:

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z
wyłączeniem 18 01 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i
konserwanty służące do jej przechowywania (z
wyłączeniem 18 01 03)

3

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

5

18 01 09:
Leki inne niż wymienione w 18 01 08

6

kg

2400

kg

75000

kg

30

kg

30

kg

90

kg

30

mies

36

15 01 10
Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne
i toksyczne)

7

30

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

kg

06 04 04:
Odpady zawierające rtęć

8

Dzierżawa 8 szt pojemników o poj. min. 200L do
przechowywania odpadów do czasu odbioru przez
Zleceniobiorcę

9

Pojemniki na tkankę biologiczną dostarczonych przez
Zleceniobiorcę o pojemności min. 60L pozwalającej na
szczelne zamknięcie szczątków ludzkich po amputacji,
w tym kończyn.

szt

270

Pojemniki na tkankę biologiczną dostarczonych przez
Zleceniobiorcę o pojemności min. 30L pozwalającej na
szczelne zamknięcie szczątków ludzkich po amputacji,
w tym kończyn.

szt

180

10

Wartość umowy netto.........zł, brutto ..............zł
Zleceniodawca
Zleceniobiorca

