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UMOWA nr SPZOZ.ZP.2300/1/21 
 
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: 
 
Halinę Sroczyńską – Dyrektora  

a 
…………………………………………………………………… wpisanym do ……………. 

 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 NA USŁUGI ODBIORU, TRANSPORTU I 
ZAGOSPODAROWANIA  ODPADÓW MEDYCZNYCH nr sprawy: SPZOZ.ZP/2300/1/21 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu odbiór, transport i zagospodarowanie 
(unieszkodliwianie) odpadów MEDYCZNYCH powstających w SPZOZ w Grodzisku 
Wielkopolskim – ul. Mossego 3 - kody odpadów: 180102,  180103,  180106,  180101,  180104,  
180107,  180109., 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. 
 

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

ustalana według ceny jednostkowej z nieruchomości położonej pod adresem ul. Mossego 3, 62-
065 Grodzisk Wielkopolski: 
b) ………………. zł netto za 1 kg odpadów o októrych mowa w § 1, słownie: 
……………… zł  …./100  
c) ………………. zł brutto za 1 kg odpadów o októrych mowa w § 1, słownie: 
……………… zł  …./100  

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 zachowuje stałość cen przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem że 

wykonawcy przysługuje po zakończeniu każdego roku kalendarzowego począwszy od 2021 
roku raz w roku prawo waloryzacji ceny o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w minionym roku wg komunikatu GUS. O zamiarze skorzystania z 
uprawnienia do waloryzacji ceny Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie po 
opublikowaniu komunikatu GUS. Zmiana cen następuje od miesiąca następnego po otrzymaniu 
zawiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z uprawnienia waloryzacji ceny. Pierwsza 
waloryzacja może nastąpić po 1 stycznia 2022 roku.. 
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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. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę zgodnie z następującymi przepisami:  

 ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019r., poz. 701) 

 Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001.62.627 z dnia 20 czerwca 
2001 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów – Dz. U. Nr 112, pozycja 1206. z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2010 w sprawie szczegółowego postępowania 
z odpadami medycznymi Dz. U. nr 139 , poz. 940, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz.21). 
2. Wykonawca oświadcza, że uprawniony jest do prowadzenia działalności określonej w §1 na 

podstawie właściwych przepisów prawa tym przepisów, o których mowa w §23 ust. 1 umowy. 
3. Wykonawca potwierdza, że odpady objęte niniejszą umową będą transportowane i 

unieszkodliwiane w sposób określony w właściwych decyzjach (zezwoleniach) szczegółowo 
wymienionych w ofercie wykonawcy z dnia …………….. stanowiącą integralna część 
niniejszej umowy. 

4.  Odpady odbierane będą sukcesywnie nie rzadziej niż co 72 godziny z użyciem posiadanych 
przez Wykonawcę środków transportu, w pojemnikach typu „Kontener”, obsługiwanych przez 
upoważnionego pracownika Wykonawcy. 

5.  Wykonawca na okres świadczenia usługi zapewni pojemniki typu „Kontener” do gromadzenia 
wytwarzanych odpadów. 

6.  Pojemniki na odpady będą myte i dezynfekowane przez Wykonawcę po każdym odbiorze 
odpadów zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach w tym zakresie. 

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

8. Wykonawca przejmuje ciążące na Zamawiającym obowiązki wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów o gospodarce odpadami i ochronie środowiska od chwili odbioru odpadów do chwili ich 
unieszkodliwienia. 

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

10. Dowodem przyjęcia odpadów przez Wykonawcę będzie pisemne potwierdzenie odbioru, a także 
dostarczony wydruk wagi oraz przekazana karta odpadów. 

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

 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury w okresach miesięcznych, po 
zakończeniu każdego miesiąca, wykazując liczbę odebranych kilogramów 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 
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 0,5 % opłat za miesiąc ubiegły, za każdy dzień zwłoki, 

b) za nieusprawiedliwione niedostarczenie pojemników – jednorazowo 50 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 50 złotych (słownie: sto złotych);  

d) w przypadku niewykonania postanowień umowy, o których mowa w § 8 w wysokości  50 
złotych (słownie: sto złotych) za każde następne rozpoczęte 24 godziny nie podjęcia 
działań w celu wykonania postanowień umowy, o których mowa w § 8.    

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto 
niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub 
Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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 wykonywanie usług będących przedmiotem 

zamówienia; 
b) w przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

określonego w §3 ust.2 i przekroczenia go każdorazowo co najmniej 5 dni roboczych; 
c) w przypadku co najmniej pięciokrotnego niedostarczenia pojemników lub dostarczenia 

niezgodnych z umową pojemników lub niewywiązania się z zapisów §3 umowy w 
pozostałym zakresie.  
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d) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązkach, o których mowa w § 3 
ust. 9. 

e) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązkach, o których mowa w § 
8. 

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

§8 
1. Na czas ewentualnych awarii urządzeń lub środków transportu, Wykonawca zabezpieczy na 

własny koszt transport i unieszkodliwianie odpadów przez podmiot posiadający wymagane 
uprawnienia. 

2. Od chwili odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe 
w skutek ich utraty, nienależytego zabezpieczenia lub unieszkodliwienia  
w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 
§9 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania roku i obowiązuje przez okres 12 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 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego.  
2. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§12 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i trzy dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY:
       


