
UMOWA nr SPZOZ.ZP.2300/17/20

Zawarta w dniu ………………………….. r. w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul.

Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, reprezentowanym przez:

 ……………………….. – …………………………., zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a

………………………………………………………………………………………………,
reprezentowanym przez:

 …………………………………….. – ……………………….

 …………………………………….. – ……………………….
zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

o następującej treści:

§1
1. Zgodnie  z  ofertą  z  dnia  ………………………………….  roku  wybraną  w  postępowaniu

prowadzonym  w  trybie  zapytania  ofertowego  na  USŁUGĘ  ODBIORU,  TRANSPORTU
I  ZAGOSPODAROWANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  SEGREGOWANYCH
I  ZMIESZANYCH  (nr  sprawy:  SPZOZ.ZP/2300/17/20)  Wykonawca zapewni
Zamawiającemu odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  zmieszanych  odpadów komunalnych,
zwanych  dalej  „odpadami”, określonych  w  złożonej  ofercie  i  zapytaniu  ofertowym
stanowiących załącznik  nr 1 i 2, będących integralną częścią umowy. 

2. Każdorazowa usługa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  odbiór,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów

komunalnych segregowanych i niesegregowanych z wyłączeniem odpadów medycznych.

§ 2
1. Z  tytułu  wykonania  umowy  Wykonawcy  przysługuje  zapłata,  która  będzie  każdorazowo

ustalana według ceny jednostkowej: 
1) z nieruchomości położonej pod adresem ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski:

a) ……………...  zł  netto  za  pojemnik 1,1 m3 odpadów komunalnych segregowanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 
b) ……………...  zł  netto  za  pojemnik  5  m3  odpadów  komunalnych  zmieszanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 
c) ……………... zł netto za pojemnik 0,24 m3 odpadów komunalnych segregowanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 
d) ……………... zł netto za pojemnik 0,12 m3 odpadów komunalnych segregowanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 
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2) z nieruchomości położonej pod adresem ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski:
a) ……………... zł netto za pojemnik 0,24 m3 odpadów komunalnych segregowanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 
b) ……………...  zł  netto  za  pojemnik  0,24  m3  odpadów komunalnych  zmieszanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 

3) z nieruchomości położonej pod adresem ul. Kościelna 2a, 64-050 Wielichowo:
a) ……………... zł netto za pojemnik 0,24 m3 odpadów komunalnych segregowanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 
b) ……………...  zł  netto  za  pojemnik  0,24  m3  odpadów komunalnych  zmieszanych
słownie:  …………………………………………………………………………………………..
+ ……..% VAT tj. …………………….zł brutto słownie: ……………………………………, 

2. Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć:
kwoty netto:  …………………….. zł (słownie ……………………………………………. zł ../100),
kwoty brutto: …...……………….. zł (słownie ……………………………………………. zł ../100),
3. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy.
4. Strony  dopuszczają  zmianę  cen  jednostkowych  przedmiotu  objętego  umową  w  przypadku

zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,  cena netto
pozostanie bez zmian. O zmianach  Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego (wraz z
podaniem podstawy prawnej) w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem,

5. Strony  dopuszczają  obniżenie  cen  jednostkowych  przedmiotu  objętego  umową  w  sytuacji
okresowych promocji.        

§ 3
1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości lub posiada tytuł prawny do za-

rządzania nieruchomością, z której ma się odbywać odbieranie odpadów stałych. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług polegających na:

a) odbieraniu  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości  Zamawiającego  z  wyznaczonego
miejsca na gromadzenie odpadów przez Zamawiającego.

b) oddaniu Zamawiającemu do użytkowania odpowiednich (sprawnych) pojemników (kon-
tenerów) przeznaczonych do gromadzenia odpadów w ilości uzgodnionej ze Zamawiają-
cym w trakcie realizacji umowy nie mniejszej niż……..szt. o pojemności minimum 5 m 3

i ……..szt. o pojemności 1,1 m 3 każdy oraz …..szt. o pojemności 0,24 m3 i …….szt. o
pojemności 0,12m3.  Zmiana ilości pojemników (kontenerów) może nastąpić jedynie na
wniosek Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 

c) bezpłatnej dezynfekcji pojemników (kontenerów) przeznaczonych na gromadzenie odpa-
dów i utrzymania czystości w miejscu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach
po opróżnieniu pojemników lub dostarczeniu takiej samej ilości czystych kontenerów na
wymianę, 

d) przestrzeganiu ustalonej częstotliwości wywozu odpadów stałych zgromadzonych w po-
jemnikach (kontenerach), tzn. z miejscowości Grodzisk Wielkopolski - odpady segrego-
wane minimum raz w miesiącu w godz. 8.00 –14.00, odpady zmieszane odpady komunal-
ne minimum raz na dwa tygodnie i w razie potrzeby odpady segregowane i zmieszane
każdorazowo na telefoniczne zlecenie Zamawiającego w przeciągu 24 godzin od telefo-
nicznego zgłoszenia konieczności odebrania odpadów, z miejscowości Wielichowo - od-
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pady segregowane minimum raz na kwartał w godz. 8.00 –14.00, odpady zmieszane od-
pady komunalne minimum raz na kwartał i w razie potrzeby odpady segregowane i zmie-
szane każdorazowo na telefoniczne zlecenie Zamawiającego w przeciągu 24 godzin od te-
lefonicznego zgłoszenia konieczności odebrania odpadów. 

3. W razie zaistnienia konieczności oddania do użytkowania dodatkowego pojemnika ze względu
na np. prowadzony remont lub przewidywaną dostawę Zamawiający poinformuje telefonicznie
Wykonawcę o takiej potrzebie na co najmniej 7 dni przed koniecznością dostarczenia dodatko-
wego pojemnika.  Pojemniki stanowią własność Wykonawcy i są przekazane Zamawiającemu
w użytkowanie. Użytkowanie pojemników przez okres trwania umowy ujęte jest w cenie ofer-
towej i nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.  

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone pojemniki nie są uszkodzone i nie zagrażają zdrowiu i
życiu użytkownikom z zastrzeżeniem użytkowania pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi
przepisami  w tym zakresie,  szczególnie  z  ustawą z 14 grudnia 2012r.  o  odpadach (Dz.  U.
2019r., poz. 701).

6. W przypadku kumulacji  dni  wolnych Wykonawca zapewni  dodatkowy odbiór  odpadów. W
przypadku świąt lub dni ustawowo wolnych od pracy przypadających ustalone dni  tygodnia
Wykonawca zapewni  odbiór odpadów w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu świą-
tecznym lub ustawowo wolnym od pracy.

7. Transport musi odbywać się pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów, posiadający-
mi w tym względzie wszelkie upoważnienia. 

8. Ilość odebranych kontenerów rozliczana będzie na podstawie dokumentów wystawianych przy
odbiorze przez Wykonawcę, potwierdzających odbiór kontenera i jego wielkości/pojemności.   

9. Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania stosownych dokumentów „BDO” w imieniu Za-
mawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pod rygorem odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 4
Zamawiający zobowiązany jest do:

1. zapewnienia  odpowiednich  warunków  lokalizacyjnych  dla  pojemników  (kontenerów)  na
odpady, umożliwiające dojazd samochodu specjalistycznego i odbioru odpadów, 

2. dojazd dla samochodu odbierającego odpady i miejsce postawienia pojemników powinno być
utwardzone, 

3. zabezpieczenie  pojemników  (kontenerów)  przed  zniszczeniem  oraz  zapewnienie  ich
prawidłowego użytkowania przez wyznaczone w SPZOZ do tego osoby, 

4. utrzymania czystości w miejscach na pojemniki, 
5. gromadzenia w pojemnikach zmieszanych odpadów opakowaniowych. 

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w okresach miesięcznych, po zakończeniu

każdego  miesiąca,  wykazując  liczbę,  liczbę  odebranych  kontenerów  z  odpadami  i  ich
pojemność oraz rodzaj: segregowane lub zmieszane, na podstawie dokumentów podpisanych
przez upoważnionego pracownika SPZOZ (podczas odbioru odpadów).  

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do dokonania płatności  przelewem na konto  Wykonawcy,  w
oparciu o otrzymaną fakturę VAT w terminie 30 dni liczonym od dnia dostarczenia prawidłowo
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wystawionej  faktury  (wraz  z  kartami  przekazania  odpadów).  Za  dzień  realizacji  płatności
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada  NIP 995-00-36-856
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………….

4. Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury  VAT  bez  podpisu
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, pod  rygorem nieważności,  nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz 
podmiotu tworzącego  przenieść wierzytelności wynikającej  z niniejszej umowy na osoby 
trzecie.

§6
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) za każde nieusprawiedliwione opóźnienie w odbiorze i wywiezieniu odpadów – każde
rozpoczęte  24  godziny  opóźnienia  100  złotych  (słownie:  sto  złotych  00/100).
Maksymalny  termin  naliczania  kar  7  dni.  Jako  usprawiedliwione  opóźnienie  będą
uznawane:  nagła  awaria  samochodu,  nagła  choroba  pracownika  i  inne  temu podobne
zdarzenia,  z  tym zastrzeżeniem,  że  muszą być nieoczekiwane,  nagłe  (zdarzenie,  które
wystąpiło przestaje się uważać za „nagłe” po 48 godzinach);   

b) za  nieusprawiedliwione  niedostarczenie  pojemników  lub  dostarczenie  pojemników
niezgodnych z umową – jednorazowo 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100);

c) w  przypadku  opóźnienia  o  3  dni,  w  wykonywaniu  obowiązków  przez  Wykonawcę
dokumentów o których mowa w  § 3 ust. 9 za każde następne rozpoczęte  24 godziny
opóźnienia 100 złotych (słownie: sto złotych), nie dłużej jednak niż 10 dni; 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a) bezpodstawne  zgłoszenie  telefoniczne  konieczności  odbioru  odpadów  (minimum  3/5

pojemnika  (kontenera))  w  wysokości  jednorazowo  100  złotych  (słownie:  sto  złotych
00/100);

b) nie  spełnienie  obowiązków  Zamawiającego,  o  których  mowa  w  §  4  pkt.  1  i  2  w
wysokości jednorazowo 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100);

c) nie  spełnienie  obowiązków  Zamawiającego,  o  których  mowa  w  §  4  pkt.  5  –  z
zastrzeżeniem  umieszczenia  w  pojemnikach  minimum 50% odpadów niezgodnych  z
umową, w wysokości jednorazowo 100 złotych (słownie: sto złotych 00/100);

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  o  ile
wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa w całości poniesionej szkody. 

§7
1. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

a) Wykonawca utraci zezwolenie na obrót przedmiotem zamówienia;
b) w  przypadku  co  najmniej  trzykrotnego  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  terminu

określonego w §3 ust.2 i przekroczenia go każdorazowo co najmniej 2 dni robocze;
c) w przypadku co najmniej pięciokrotnego niedostarczenia pojemników lub dostarczenia

niezgodnych  z  umową  pojemników  lub  niewywiązania  się  z  zapisów  §3  umowy  w
pozostałym zakresie. 

d) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę,  dokumentów o których mowa w  § 3
ust. 9.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4



§8
Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§9
Umowa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku i obowiązuje przez okres 36 miesięcy.

§10
1. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  warunków  umowy,  w  tym  między  innymi  w  zakresie

przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w ust. 1 w limicie cenowym
wynikającym z §2 umowy.

2. Zmiany  i  uzupełnienia  umowy  mogą  nastąpić  wyłącznie  pisemnie  w  formie  aneksu  do
niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§12
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i trzy dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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