Dodatek nr. 3 do SIWZ
U M O W A - PROJEKT (Grupa I)
Zawarta w dniu ............2016r w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. gen.
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
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej równowartości 209000 euro rozstrzygniętego w dniu ..............2016r.

§ 1. Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji
medycznych odpadów niebezpiecznych itp. o kodach: 18 01 01; 18 01 02; 18 01 03; 18 01 04; 18 01
06; 18 01 09; 06 04 04; 15 01 10 wraz z dzierżawą pojemników do magazynowania odpadów przez
okres trwania umowy.
2. Rodzaje odpadów, ilości oraz ceny wykonania usługi określa załącznik nr. 1 do niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega, że ilość i asortyment odbieranych odpadów będą uzależnione od jego
potrzeb.
§ 2. Terminy i sposób realizacji.
1. Termin obowiązywania umowy ustala się na okres 36 miesięcy od dnia 19.04.2016 r. do dnia
19.04.2019r. lub do wyczerpania wartości umowy.
2. Wywóz odpadów medycznych określonych w załączniku nr. 1 będzie się odbywał nie zadziej niż co 48
godzin. W przypadku, gdy termin odbioru odpadów przypada w dzień wolny od pracy (święto)
Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu następnym.
§ 3. Wartość i zmiany wartości umowy.
1. Łączna należność za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty określonej w załączniku nr 1
do umowy.
2. Cena jednostkowa brutto w załączniku nr. 1 do umowy zawiera całość kosztów związanych z usługą
odbioru, składowania i utylizacji odpadów medycznych w tym również: transport, dzierżawę
kontenerów, należny podatek VAT i obowiązują przez okres trwania umowy. Wyjątek stanowi zmiana
stawki VAT - w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast
wartość netto przedmiotu umowy pozostanie bez zmian.
3. W przypadku zmiany stawki VAT zmiana stawki podatku następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę.
4. Zmiana ceny, w sytuacji wymienionej w ust 3 będzie miała zastosowanie do usług nowo wykonanych,
po zawarciu stosownego aneksu do umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zgłoszenia
mniejszej ilości odpadów do odbioru, niż ilość określona w załączniku nr. 1 do umowy.
§ 4. Rozliczenie usługi.
1. Należność za usługi objęte niniejszą umową zostanie wyliczona na podstawie faktycznego ciężaru
odebranych odpadów ustalonego na podstawie zbiorczego zestawienia dowodów odbioru odpadów
załączonego do faktury.
2. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie kontrolował poprawność ważenia odpadów
poprzez porównywanie protokołów z ważenia określonych w § 7 ust. 4 i § 6 ust. 5. W razie
stwierdzenia rozbieżności wagi odpadów pomiędzy protokołem Wykonawcy, a protokołem
Zamawiającego, Zamawiający zgłasza reklamację w terminie do 48 godzin od otrzymania protokołu
ważenia od Wykonawcy.
§ 5. Wynagrodzenie.

1. Strony ustalają miesięczny cykl fakturowania usług.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury za wykonane usługi i przedłożenia
Zamawiającemu do 7-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane usługi w terminie do … dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury.
4. Należność za wykonane usługi dokonywana będzie w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy.
5. Za datę płatności strony ustalają datę obciążenia rachunku w banku Zamawiającego.
§ 6. Zobowiązania Zamawiającego.
1. Gromadzenie odpadów wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę stanowiących
własność Wykonawcy, a przekazanych Zamawiającemu w użytkowanie na czas trwania umowy.
2. Utrzymywanie pojemników w stanie czystości i technicznej przydatności.
3. Przechowywanie pojemników na odpady w zamkniętych pomieszczeniach, uniemożliwiających dostęp
osób nieupoważnionych.
4. Zapewnienie dojazdu do miejsca ustawienia pojemników.
5. Ważenie odpadów przed przekazaniem do utylizacji i sporządzanie protokołu z ważenia.
6. Odpowiednie sortowanie odpadów i umieszczanie ich w zakupionych w tym celu workach
plastikowych.
§ 7. Zobowiązania Wykonawcy.
1. Dostarczenie
medycznych.
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2. Terminowa dostawa pojemników pustych oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych na nowe.
3. Terminowy odbiór odpadów zgodnie z § 2 ust. 2.
4. Ważenie odpadów i przekazywanie protokołu ważenia Zamawiającemu.
5. Wystawianie każdorazowo przy odbiorze odpadów karty przekazania odpadów zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych dla potrzeb ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673) z podaniem kodu odpadu i
jego wagi.
6. Wystawianie każdorazowo protokół unieszkodliwienia produktów leczniczych zawierających w swoim
składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory narkotykowe
7. Odbiór, transport, składowanie i utylizacja odpadów medycznych odbywać się będzie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi , ustawą z z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) , ustawą z dnia
28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002r. Nr 199
poz.1671 z późn. zm.).
§ 8. Kary umowne i odsetki za nieterminowe realizowanie świadczeń.
1. W przypadku opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy zostaną naliczone kary
umowne za każdy dzień opóźnienia:
 Jeden dzień opóźnienia - w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie czynności
przewidzianej w umowie
 Powyżej jednego dnia – w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie czynności
przewidzianej w umowie za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca
zapłaci karę w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy.
3. Jeżeli kara umowna nie pokryje wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania do pełnej wysokości szkody. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
warunkach ogólnych, także w przypadkach nie objętych karami umownymi
§ 9. Prawo Zamawiającego odstąpienia od umowy.
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie bez ponoszenia kar umownych, w
przypadku powtarzających się naruszeń warunków umowy przez Wykonawcę.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę w przypadku:
a) 3 krotnej nieterminowej realizacji usługi
b) zmiany cen przez Wykonawcę
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, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy (art. 145 ustawy p .z. p.).
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 11. Ustalenia końcowe
1. Przedmiot umowy nie może być przenoszony przez Wykonawcę na osoby trzecie.
2. Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody organu tworzącego.
3. Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w
przypadku okoliczności, gdy:
a. zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
b. strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają
niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków
realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianych usług w stosunku do
określonych w poszczególnych grupach objętych umową, zarówno ,,in plus” jak i ,,in minus”, bez zmiany
wartości brutto danej grupy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
d. strony ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mają być niezmienne przez minimum
pierwsze 12 miesięcy trwania umowy z zastrzeżeniem §3 ust. 3.
e. strony ustalają, że ceny o których mowa w §3 ust. 2 będą mogły podlegać waloryzacji w trakcie
obowiązywania umowy w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Waloryzacja zostanie dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem
wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja
wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia zmiany w/w przepisów.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 3 jest nieważna.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
7. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.
8. Strony ustalają, że dane osobowe oraz wszelkie informacje związane z realizacją niniejszej umowy
podlegają rygorom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr
101 poz. 926 z późn. zm.).
9. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego Sąd Powszechny.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
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Załącznik nr. 1
cenowy do umowy zawartej w dniu ...............2016r.w Sokółce pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. gen.
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)
Grupy odpadów

j.m

Ilość

kg

60

kg

2300

kg

76000

kg

30000

kg

45

kg

45

kg

300

kg

50

mies

36

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

szt

150

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

szt

150

Lp

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 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 04:
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

5

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

6

18 01 09:
Leki inne niż wymienione w 18 01 08 Utylizacja środków
psychotropowych i odurzających zgodnie z wymogami
Prawa farmaceutycznego, Głównego Inspektora
Farmaceutycznego i Ustawą o przeciwdziałaniu
narkomanii

7

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

8

06 04 04:
Odpady zawierające rtęć

9

10

11

Dzierżawa 10 szt pojemników o poj. min. 200L do
przechowywania odpadów do czasu odbioru przez
Zleceniobiorcę

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

w tym kończyn.

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

