
 

 

Załącznik nr 4 – wzór umowy 

UMOWA Nr ............................ 

 

Umowa zawarta w dniu …………… r., w Poznaniu z Wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym 

nr SR/XV-270-40-SS/18 na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych; 

 

pomiędzy: 

 

Szpitalem Miejskim im. Franciszka Raszei 

ul. Mickiewicza 2 

60-834 Poznań 

NIP: 781-16-19-837 

REGON: 000 31 33 25 

Reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – lek. med. Elżbietę Wrzesińską - Żak 

2. Głównego Księgowego – mgr Ewę Kurkowiak 

zwanym w dalszej części umowy: Zamawiającym 

 

a 

 

 

 

 

NIP:  

REGON:  

Reprezentowanym przez: 

 

 

zwanego w dalszej części umowy: Wykonawcą 

 

 

na podstawie art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579) zawarto umowę następującej 

treści. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych, powstających na 

terenie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 oraz na terenie 

Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych mieszczącego się przy ul Podolańskiej 46 

w Poznaniu 

2. Umowa zawarta zostaje w ramach części nr …, tj. odbiór odpadów o kodzie ………. 

 

3.  zgodnie z następującymi kodami 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, ul. Mickiewicza 2 

a) 18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew, 

b) 18.01 03 – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze, 

c) 18 01 06 - odpady specjalne – chemikalia zawierające substancje niebezpieczne, 

d) 18 01 09 – leki inne niż wymienione 18 01 18, 

e) 18 01 04 – odpady medyczne nieskażone; 

Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, ul. Podolańska 46 

a) 18 01 03 – odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze, 

b) 18 01 04 – odpady medyczne nieskażone. 

4. Wykonawca w ramach części nr …. nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu kontenery typu MGB – 660 na 

odpady medyczne w ilości … szt. dla Szpitala przy ul. Mickiewicza oraz … szt. pojemnik o pojemności 

120 litrów dla Ośrodka przy ul. Podolańskiej. Wykonawca odbierać będzie pojemniki w systemie 

wymiennym, polegającym na tym, iż w miejsce zabranego pojemnika z odpadami medycznymi 

podstawiony zostanie pusty, sterylnie czysty pojemnik. 



 

 

5. Odbiór odpadów ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2 

odbywać się będzie 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7.00 do 10.00 

(odpady o kodach: 18 01 02; 18 01 03; 18 01 06; 18 01 09), jeden raz w tygodniu (czwartek lub inny 

dzień do uzgodnienia) odpady o kodzie 18 01 04. Odbiór odpadów z Ośrodka Leczenia Alkoholowych 

Zespołów Abstynencyjnych – jeden raz w tygodniu (środa) w godzinach od 7.00 do 10.00 odpady o 

kodzie 18 01 03 oraz 1 raz na 2 tygodnie (czwartek lub inny dzień do uzgodnienia) odpady o kodzie 18 

01 04. 

6. Odpady przewożone będą do spalarni. 

7. Zamawiający nakłada obowiązek na Wykonawcę udostępnienia Zamawiającemu (na czas trwania 

umowy) dwóch wag do komisyjnego ważenia śmieci w dniu ich odbioru. Wagi rozlokowane będą w 

obydwóch miejscach odbioru odpadów, Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. 

Mickiewicza 2 oraz na terenie Ośrodka Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 

mieszczącego się przy ul Podolańskiej 46 w Poznaniu. 

8. Wykonawcy dokona spalenia odpadów medycznych w specjalnie przystosowanych spalarniach. Strony 

dopuszczają zmieszanie odpadów podlegających spaleniu, z produktami innymi niż niebezpieczne 

(papier, tektura, tekstylia, polietylen, PVC) jednakże w ilości nie większej niż 25% całej masy odpadów. 

9. Zgodnie z przepisami sanitarnymi, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzialności za dostawę 

odpadów do spalarni. W przypadku awarii spalarni Wykonawca ma obowiązek dalszego wykonywania 

usługi utylizacji odpadów medycznych poprzez znalezienie innej spalarni. Do prowadzenia rozliczeń 

finansowych i ewidencji spalonych odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu każdorazowo Karty Przekazania Odpadu w celu jej opieczętowania i weryfikacji ilości 

odpadów medycznych przekazanych do utylizacji. 

10. Zamawiający szacuje, że w okresie trwania umowy ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji 

wyniesie 137.000 kg w ramach części nr 1 i 25.800 w ramach części nr 2. 

11. Odpady utylizowane będą ………………………………………….., jednocześnie dopuszcza się 

utylizowanie odpadów na obszarze innego województwa, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku 

gdy istniejąca instalacja nie ma wolnych mocy przerobowych. 

12. Złożona przez Wykonawcę oferta z dnia ……...2018. oraz Specyfikacja Istotnych, Warunków 

Zamówienia (SIWZ) stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Niniejszą umowę zawiera się na czas określony 24 miesięcy. Usługa będzie świadczona począwszy od dnia 

01.12.2018 r. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązany jest do pakowania zakaźnych odpadów medycznych w dedykowanych w tym 

celu workach lub pojemnikach i składowania ich do pojemników Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, przewozu i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, szczególnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

3. Pojemniki przed załadunkiem będą komisyjnie ważone. Zatwierdzona Karta Przekazania Odpadu z 

ważenia stanowić będzie podstawę do obciążenia Zamawiającego należnością z tytułu odbioru odpadów. 

4. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie: 

- ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………….. tel.: 

…………………………….; 

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………... tel.: 

…………………………….. 

 

§ 4 
 

1. Maksymalna suma zobowiązań w okresie obowiązywania umowy pomiędzy stronami w ramach części 

nr …. nie przekroczy kwoty ………………………. zł netto (słownie: ………………….), powiększonej 

o należną stawkę podatku Vat w wysokości …… %, co stanowić będzie wartość …………………….. zł 

brutto (słownie: ………………………………). 

2. Rozliczenie należności pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w cyklach 

miesięcznych na podstawie ilości odebranych od Zamawiającego odpadów medycznych określonych na 

Kartach Przekazania Odpadu. Do faktury dołączone będą Karty Przekazania Odpadu. 



 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych 

w wysokości …………. zł brutto za każdy kilogram odpadów. W powyższej kwocie ujęta została 

należna stawka podatku VAT. 

4. W powyższej kwocie ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty 

dzierżawy pojemników i dezynfekcji ich, dzierżawy wag wraz z ich utrzymaniem w ciągłej sprawności, 

koszty transportu, itp. 

5. Należność za każdorazową realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem w terminie 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku 

bankowego. 

6. Jako dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca gwarantuje stałość ceny na świadczoną usługę przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

8. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa 

w ust. 8. 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 8 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia. 

12. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 8 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

13. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 8 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 8 litera b) i c). 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny świadczonej usługi po uprzednim podpisaniu 

aneksu z Wykonawcą. 

 

§ 5 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 781 16 19 

837 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar, 

płatnych w przypadkach i wysokościach opisanych poniżej. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości określonej §4 pkt 1 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odbiorze odpadów medycznych. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości określonej §4 pkt 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki zapłaty za świadczoną usługę. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości określonej §4 pkt 1 za 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z tytułu okoliczności, za które odpowiada. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy o której mowa w 

§4 pkt 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający, wyjątkiem niniejszego zapisu są okoliczności wymienione w art. 145 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.). 



 

 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili na podstawie 

poniższych założeń: 

a) w trybie określonym w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z 

późn. zm.), 

b) w przypadku, gdy Wykonawca naruszy ustalenia wynikające z niniejszej umowy lub 

obowiązujących przepisów dotyczących odbioru odpadów medycznych lub ochrony 

środowiska. 

 

§ 8 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już 

części umowy. 

 

§ 10 

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w 

Poznaniu. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Wykonawca:                                                                                        Zamawiający: 

 


