Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa na wywóz odpadów szpitalnych

zawarta w dniu ........................ w Mielcu pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, KRS 0000002538,
NIP 817-17-50-893 REGON 000308637, reprezentowanym przez:
Leszka Kwaśniewskiego – Dyrektora
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
............................................................................. KRS ……………………NIP ................. REGON ................
reprezentowanym przez:
…………………………………
…………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa
następującej treści:

§ 1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy są usługi w zakresie odbioru, transportu, wywozu oraz unieszkodliwiania
odpadów szpitalnych zgodnie wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą z
dnia………… oraz SIWZ.
Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenie na:
1.2.1.
transport samochodami do tego przystosowanymi,
1.2.2.
zagospodarowanie oraz
1.2.3.
unieszkodliwianie odpadów objętych zamówieniem.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za
działania z odpadami od chwili ich przejęcia od Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z umową,
zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, z wymaganiami zawartymi w SIWZ, z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności odpady medyczne zostaną
unieszkodliwione zgodnie z zasadami określonymi w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych których odzysk jest dopuszczalny.
Wykaz, sporządzony na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy (Załącznik Nr 1), stanowi
integralną część Umowy.
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§ 2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

§ 3.
3.1.

3.2.

§ 4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

Zasady świadczenia usług
Odpady medyczne będą odbierane transportem Wykonawcy z miejsca ich magazynowania na
terenie Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
Załadunek odpadów będzie dokonywany przez pracowników Wykonawcy.
Odbiór odpadów odbywać się będzie w ustalone dni tygodnia, tj. poniedziałek, środa, piątek w
godzinach: 12:00 – 14:00 w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego (dot.
Grupy 1).
Odbiór odpadów będzie odbywać się dwa razy w tygodniu poniedziałek i piątek w godzinach:
12:00 – 14:00 w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego (dot. Grupy 2, Grupa
3).
Strony umowy przewidują możliwość odbioru odpadów poza terminem określonym w § 2.3 i §
2.4, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Odbierane odpady będą: posortowane i prawidłowo zabezpieczone (zgodnie z ustawą o
odpadach medycznych i obowiązującą procedurą szpitalną), spakowane w workach
polietylenowych o maksymalnych wymiarach 70 x 110 cm (dot. Grupy 1).
Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odbieranych odpadów na wadze umiejscowionej na
samochodzie Wykonawcy, przystosowanym do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Odbiór i transport odpadów z miejsca ich odbioru do miejsca ich unieszkodliwiania będzie
odbywać się z zachowaniem wymogów i standardów sanitarnych. Wykonawca zapewni
bezpieczny transport niebezpiecznych odpadów medycznych.
Karta Przekazania Odpadów
Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Karty Przekazania Odpadów zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu dowód unieszkodliwiania odpadów –
zgodnie z art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – w terminie do 14 dni
od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy, wg wzoru
określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie
dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub
zakaźnych odpadów weterynaryjnych (dot. Grupy 1).
Wynagrodzenie
Wartości umowy, ustalona zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy,
wynosi brutto ............................zł (słownie: ...................................................................), w tym:
…………………. zł (słownie: …………….) netto podwyższone o należny podatek od towarów i usług
(VAT) w stawce ………..%.
Wykonawca - na podstawie Kart przekazania odpadów - wystawi Zamawiającemu fakturę VAT
obejmującą odpady wyszczególnione w Kartach przekazania odpadów (używając kodów
odpadów).
Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada numer
identyfikacyjny NIP ……………………. .
Faktura winna być adresowana na Zamawiającego i powinna być przedłożona Zamawiającemu
w celu jej sprawdzenia i zatwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym (faktycznie wykonaną
usługą).
Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu
bankowego przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
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4.6.
4.7.

§ 5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

§ 6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.
W sytuacji kiedy faktura VAT zostanie wystawiona z naruszeniem postanowień niniejszej
Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej w terminie 5 dni od
wezwania przez Zamawiającego. Wezwanie może zostać dokonane telefonicznie, mailowo lub
listownie.
Płatności
Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez ………………… o numerze ………………………………… w terminie 60 dni od dnia
wykonania usługi i doręczenia prawidłowo oraz zgodnie z umową wystawionej faktury
sprawdzonej i zatwierdzonej zgodnie z umową.
W razie otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w terminie późniejszym niż dzień
wykonania usługi, bieg terminu określonego w § 5.1 rozpoczyna się od dnia otrzymania
faktury.
Dokonywane przez Zamawiającego wpłaty na zaspokojenie długów wobec Wykonawcy będą
zaliczane w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, następnie na poczet należności
z tytułu odsetek. W dalszej kolejności zaspokajane będą należności uboczne, takie jak koszty
zastępstwa procesowego, opłaty sądowe, opłaty skarbowe itp.
W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego określającego dług, który ma być
zaspokojony, Wykonawca zaliczy dokonaną przez Zamawiającego wpłatę na poczet długu
najdawniej wymagalnego, ale nie przedawnionego.
Wykonawca posiadający wobec Zamawiającego kilka wierzytelności, udokumentowanych
kilkoma fakturami, dokonując potrącenia (kompensaty) w pierwszej kolejności potrąca swoje
wierzytelności najdawniej wymagalne.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z faktur Wykonawca jest
zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego
dodatkowy termin do uiszczenia zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania tegoż wezwania
przez Zamawiającego. W czasie biegu terminu, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić roszczenia objętego wezwaniem na drodze
postępowania sądowego.
Zmiany w wykonywaniu umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu lub do
rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu będącego przedmiotem Umowy i
wyszczególnionego wykazie stanowiącym Załącznik nr 1. Zmiana powyższa nie spowoduje
zmiany wartości określonej w § 5.1 poniżej 51% tejże wartości.
W przypadkach wskazanych w § 6.1:
6.2.1.
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
6.2.2.
ostateczna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy może ulec
zmniejszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie do zamawiania większej ilości usług z jednej
pozycji i mniejszej z innej, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy,
przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem nie
przekroczenia łącznej wartości Umowy.
Zmiany określone w § 6.1 lub § 6.3 nie wymagają zmiany Umowy w formie aneksu, ani zgody
Wykonawcy.
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6.5.

6.6.

§ 7.
7.1.

Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego lub rezygnacji z niektórych pozycji asortymentu w
okresie obowiązywania Umowy nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.
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.
Zmiany Umowy
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
7.1.1.
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci
jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian,
7.1.2.
zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i). zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego
(ii). zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
(iii). wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie
7.1.3.
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
(i). konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
(ii). wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie
7.1.4.
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca:
(i). na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt a)
(ii). w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy
(iii). w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców
7.1.5.
zmiany niezależne od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
ustawy PZP
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7.1.6.

7.2.

7.3.

§ 8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
7.2.1.
zmiana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;
7.2.2.
w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego
dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć
może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;
7.2.3.
w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5.1, w terminie
obowiązywania umowy określonym w § 9, Zamawiający przewiduje możliwość
przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
nie dłużej niż do wykorzystania wartości Umowy. Przedłużenie Umowy następuje
poprzez złożenie na piśmie oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża
zgodę na przedłużenie umowy w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym.
Zmiany wymienione w § 6.1 i § 6.2 mogą być dokonane na wniosek Wykonawcy, z
uzasadnieniem konieczności zmiany, za zgodą Zamawiającego, w terminie do 14 dni od
przesłania zawiadomienia, w formie pisemnego aneksu do umowy.
Kary umowne
Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach:
8.1.1.
w przypadku niewykonania usługi w terminie określonym w § 2.3 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto usługi za każdy
dzień opóźnienia w odbiorze odpadów,
8.1.2.
za odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie lub wypowiedzenie z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
3% wartości brutto umowy,
8.1.3.
w przypadku określonym w § 8.1.1, gdy opóźnienie usługi przekroczy 24 godziny,
Zamawiającemu przysługuje prawo przekazania odpadów innemu odbiorcy na koszt
Wykonawcy;
8.1.4.
braku przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę lub
niezatrudniania tych pracowników na umowę o pracę w wysokości 500 zł za każdy
dzień zwłoki.
Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany
przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego do zapłaty takiej kary umownej.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy równowartości
wszelkiego rodzaju kar i grzywien nałożonych przez organy administracji publicznej
uprawnione do kontroli wykonywania czynności opisanych w niniejszej Umowie oraz wszelkie
instytucje i organy działające na podstawie przepisów obowiązującego prawa, których
nałożenie pozostaje w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
przysługującemu Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
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§ 9.
9.1.
9.2.

§ 10.

Czas trwania Umowy
Umowa wiąże strony od dnia .................................. do dnia ..................................
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo do natychmiastowego i wolnego od skutków
finansowych wypowiedzenia niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca mimo dwóch kolejnych
monitów nie będzie realizował usługi zgodnie z zamówieniem i w określonym w Umowie
terminie.
Zakaz cesji

10.1. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy może zostać dokonana tylko w trybie określonym w art. 54
ust. 5 – 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
10.2. Zastrzeżenie o którym mowa w § 10.1 dotyczy w szczególności umów cesji wierzytelności,
umów poręczenia, umów gwarancji, umów przekazu, umów zastrzegających świadczenie na
rzecz osoby trzeciej umów skutkujących przystąpieniem osoby trzeciej do zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy, w tym umów skutkujących subrogacją generalną (art. 518
k.c.).
10.3. Zastrzeżenie o którym mowa w § 10.1 dotyczy także umów na podstawie których wierzytelność
względem Zamawiającego będzie stanowiła zabezpieczenie zobowiązań Wykonawcy (np. z
tytułu umowy kredytu, pożyczki).
10.4. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania pełnomocnictw szczególnych upoważniających
pełnomocników do przyjmowania świadczeń pieniężnych wynikających z niniejszej umowy na
swoje rachunki lub podmiotów innych niż Wykonawca.
10.5. Wykonawca zobowiązuje się do nie udzielania pełnomocnictw nieodwołalnych przez
mocodawcę w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających z niniejszej umowy.
10.6. W razie wątpliwości przez czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela w rozumieniu
niniejszej umowy lub ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z
roku 2013, poz. 217 ze zm.) Strony rozumieją każdą sytuację, w której Zamawiający byłby
zobowiązany do zapłaty podmiotom innym niż Wykonawca lub na rachunek bankowy innego
podmiotu niż Wykonawca.
§ 11.

Zatrudnienie pracowników

11.1. Zamawiający, zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1066 z późn.zm.) w pełnym wymiarze
czasu pracy osób, zwanych dalej Pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego
zamówienia będą wykonywać czynności wywozu i utylizacji odpadów medycznych.
11.2. Wykonawca jest zobowiązany zatrudniać Pracowników na okres wykonywania prac objętych
Przedmiotem umowy.
11.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż
7 dni, Wykonawca jest zobowiązany udokumentować fakt zatrudniania Pracowników w formie:
11.3.1. oświadczenia Wykonawcy, które będzie zawierać: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wszystkie
osoby wykonujące prace wskazane w § 11.1 są zatrudnione na podstawie umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
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11.4. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania Pracowników lub
wykazania faktu zatrudniania Pracowników uprawnia Zamawiającego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach Umowy.
§ 12.

Informacje poufne

12.1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich,
powziętych w ramach realizacji zamówienia, informacji dotyczących Zamawiającego i jego
spraw, a w szczególności na temat prowadzonej przez nią działalności oraz metod działania, jej
pracowników i współpracowników, klientów, oraz wszelkich innych informacji pozyskanych w
związku z realizacją tej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę stronę na szkodę, a
także do nie przekazywania i nie udostępniania osobom trzecim dokumentów powierzonych
przez Zamawiającego.
12.2. Obowiązek zachowania tajemnicy poufności nie dotyczy informacji, które:
12.2.1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
12.2.2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu
prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z
zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia strony, której informacje mają zostać
ujawnione o takim obowiązku i zabezpieczeniu poufności tych informacji.
§ 13.

Postanowienia końcowe

13.1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem
nieważności.
13.2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu
z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio znany adres będzie
uważany za skutecznie doręczony. Pierwszym znanym adresem jest adres wskazany w
komparycji Umowy. Skuteczność doręczenia będzie liczona w terminie 7 dni od daty drugiej
próby doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego (awizo).
13.3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią, będą rozstrzygane
przez właściwy sąd powszechny, według siedziby Zamawiającego.
13.4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający
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