
Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

UMOWA NR        /2019 

 

zawarta w dniu …................... 2019 roku w Warszawie pomiędzy:  

 
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – 
Włochy z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. M.C. Coopera 5, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń, 
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003553, NIP:522-25-86-517, 
REGON:017202242,reprezentowanym przez:  
 
Dyrektora       Pawła Dorosza 
 
zwanym  w  dalszej  treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
 
__________________________ z siedzibą w _______, __- ___ ___________, ul. _______________ 
, zarejestrowaną pod Nr KRS ____________ rejestru przedsiębiorców, akta rejestrowe w Sądzie 
Rejonowym w _________, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego/ wpisanym do 
CEIDG, NIP _________________, REGON _____________________, zwaną/ym w dalszym ciągu 
umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 
 

§ 1 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8  ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

oraz  wszelkie akty wykonawcze do niej (sprawa nr 8/PN/U/2019)  zawarta na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia o wartości wymienionej w § 4 niniejszej umowy jednak na czas nie dłuższy 

niż 24 miesięcy tj. do dnia …………….…  
 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, na Wykonawcy spoczywają następujące 

obowiązki: 
 Cykliczny odbiór, w godzinach od 8 00 do 14 00 , transport i utylizację odpadów medycznych w 

przystosowanych do tego z przychodni Zamawiającego: 
Przychodnia przy ul. Czumy 1 – 3 razy w tygodniu 
Przychodnia przy ul. Powstańców Śląskich 19 – 3 razy w tygodniu 
Przychodnia przy ul. Wrocławskiej 19 – 2 razy w tygodniu 
Przychodnia przy ul. gen. M.C. Coopera 5 – 2 razy w tygodniu 
Przychodnia przy ul. Cegielnianej 8 – 2 razy w tygodniu 
Przychodnia przy ul. 1 Sierpnia 36A – 2 razy w tygodniu 
Przychodnia przy ul. Szybowcowej 4 – 2 razy w miesiącu 
Przychodnia przy ul. Janiszowskiej 15 – 2 razy w miesiącu 



 
 Wystawianie każdorazowo przy odbiorze odpadów karty przekazania odpadów. 
 Całkowite opróżnienie Magazynów Odpadów Medycznych w dniu odbioru odpadów w celu  

przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych. 
 Odbiór, transport, składowanie i utylizacja odpadów medycznych odbywać się będzie zgodnie                 

z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający 
wymaga, aby usługa była  wykonana zgodnie z przepisami:  

- ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. z dnia 15 marca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 

701.),  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2014 poz. 1923), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wymagań i sposobu 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016 poz 1819) 

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 
potwierdzającego  unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych (Dz.U. 2014 r. poz. 107).  

        
2. Pracownicy Wykonawcy muszą wykonywać usługę w odpowiednich  ubraniach  roboczych, 
posiadać środki ochrony osobistej i być wyposażeni w identyfikatory. 
3. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie  wymagających 
przepisów ustawy o odpadach. 
4. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania usług z należytą starannością. 
5. Po zakończeniu miesiąca, Wykonawca wystawi dokument potwierdzający unieszkodliwienie 
przekazanych   odpadów, w tym leków cytostatycznych i chemikaliów.  
6. Wykonawca zobowiązany jest posiad policę OC na czas realizacji umowy i okazywać ja na każde 
żądanie Zamawiającego.  

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zapewnienie dojazdu do miejsca składowania odpadów.  
2. Ważenie odpadów przed przekazaniem do utylizacji i sporządzanie protokołu z ważenia. 
3. Sortowanie odpadów i ich przechowywanie w następujący sposób: 

a. strzykawki, igły, wenflony, skalpele, probówki, fiolki i ampułki po szczepionkach gromadzone 
będą  w pudełkach lub w wiaderkach, zamykanych pokrywą, uniemożliwiającą otwarcie się 
ich i wyraźnie oznakowane, 

b.  pozostałe odpady tj. rękawiczki jednorazowe, skażony materiał opatrunkowy, bielizna 
jednorazowego użytku, worki na mocz, cewniki, dreny, zainfekowane opatrunki gipsowe, 
aparaty do kroplówek itp. pakowane będą w worki koloru czerwonego, szczelnie związane i 
wyraźnie oznakowane 

c. materiały tekstylne takie jak: odzież, bielizna itp. pakowane w worki koloru czerwonego, 
szczelnie związane, wyraźnie oznakowane, 

d. chemikalia gromadzone  w pojemnikach szczelnych 
e. leki cytotoksyczne i cytostatyczne pakowane  w worki koloru żółtym, szczelnie związane i 

oznakowane, 
 

§ 4 

1.  Zgodnie z Ofertą przetargową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy  
     
    Cena jedn. netto ………………………….../1 kg (słownie: …………………..) 
    Cena jedn. brutto …………………………../1 kg (słownie …………………..) 

 
Wartość netto: ………………. zł 
Wartość brutto: ………….……….   zł.( słownie zł.: ……………………………………… …/100) 



   
2.  Cena brutto  za 1 kg  zawiera wszystkie koszty związane z usługą odbioru, transportu, 

składowania i utylizacji odpadów medycznych. 
3.  Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w § 4 ust 1  niniejszej umowy obowiązują 

przez cały okres obowiązywania umowy. Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie jedynie w 
przypadkach opisanych w § 9 niniejszej umowy. 
 

§ 5  
1. Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonane usługi i przedłoży Zamawiającemu  do 10-go dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
2. Faktura VAT będzie podstawą do regulowania należności Wykonawcy w terminie ….. dni  od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za zakończoną usługę w danym miesiącu.  
3.  Wykonawca nie może odmówić realizacji kolejnego Zamówienia powołując się na nieterminową 

płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 – chyba, że zaległości w płatnościach 
Zamawiającego przekraczają 90 dni ponad termin określony w ust. 1. 

4. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

 
§ 6 

1 Wykonawca oświadcza, że w przypadkach awaryjnych, uniemożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia Wykonawca, zapewni wykonanie usługi przez podwykonawcę,  z zachowaniem 
postanowień niniejszej umowy. 

2 Za wykonanie usługi przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub 
zaniechanie. .                       

3 O przypadkach podzleceń Wykonawca natychmiast zawiadomi pisemnie Zamawiającego. 
 

§ 7 

1. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie nadzorować z ramienia       
      Zamawiającego jakość wykonywanych prac.  
2. W razie stwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego niewłaściwego  

świadczenia usługi  lub zaniedbań ma on prawo wezwać pracownika Wykonawcy do usunięcia 
tego stanu, a następnie poinformować o tym fakcie Wykonawcę lub osobę przez niego 
wyznaczoną. 

3. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie kontrolował poprawność ważenia odpadów 
poprzez porównywanie protokołów z ważenia określonych w  § 3 ust. 2. W razie stwierdzenia 
rozbieżności wagi odpadów pomiędzy protokołem Wykonawcy a protokołem Zamawiającego, 
Zamawiający zgłasza reklamację do 72 godzin przesłaną faksem następnie w formie pisemnej od 
otrzymania protokołu ważenia od Wykonawcy. Wykonawca winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 
72 godzin od daty jej otrzymania.  

 
§ 8 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy, Wykonawcy który utracił pozwolenie na utylizację 
odpadów medycznych wg którego wybrano Wykonawcę, z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia.  

2.  W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

niezwłocznie Zamawiającemu aktualne ubezpieczenie OC na następny okres świadczonej usługi.  

 

 

§ 9 

Możliwości zmian wysokości wynagrodzenia  
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących 

warunkach: 
1)  w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2)  w przypadku zmiany 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. 



3)  w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
4)  w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych,– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych  po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 
realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem 
wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania  do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmianie 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a 
wpływem zmiany zasad, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 3 i 4, wyznacza datę 
podpisania aneksu do umowy. 

6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, na koszty wykonania 
zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 
zamawiającego. 

8. Strony dopuszczają obniżenie wysokości wynagrodzenia za porozumieniem lub w przypadku 
obwiązujących przepisów.  

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wynikające z zapisów § 9 muszą być dokonane w 
formie pisemnego aneksu uzgodnionego przez strony niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych 
negocjacji. 

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu  
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 



                                                                              § 11 

1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

3. W przypadku  o którym mowa  w §8 ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania należnego. 

4. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
 1. załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

  

 
 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 


