załącznik nr 1
Projekt umowy
na świadczenie usługi odbioru, transportu i i unieszkodliwianie odpadów medycznych
umowa zawarta dnia ................... roku w Zielonej Górze pomiędzy Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, NIP 973-0589-613, REGON 000291931, KRS nr 0000037792,
które reprezentuje:


Monika Fabisz – Kołodzińska – Dyrektor,

zwanym dalej Zamawiającym
a
.............................................................................................................
NIP........................................., REGON ...........................................
które reprezentuje:


......................................................................,

zwany w treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Postanowienia ogólne
1. Wymienione wyżej osoby, występujące w imieniu stron tej umowy, oświadczają, że są prawidłowo
umocowane do reprezentowania, każda odpowiedniej strony.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.
z 2015 r poz. 2164) zgodnie z art.4 ust. 8 – zamówień, których wartość nie przekracza 30 000
euro.
3. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki oraz posiada
aktualne pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji
odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz ich składowania. Stosowne dokumenty stanowią
załączniki do niniejszej umowy.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiający, jako wytwórca odpadów zleca Wykonawcy wykonanie obowiązku gospodarowania
odpadami.
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych od Zamawiającego, które w
przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów oznaczone są kodem 18-01 (Dz.U. z 9 grudnia 2014 roku poz. 1923).
3. Miejsca odbioru odpadów medycznych:
Lp.
1
2
3
4

Miejsce lokalizacji
RCKiK Zielona Góra. ul. Zyty 21

Czas, godziny pracy jednostek
czas pracy: od poniedziałku do piątku,
godziny pracy: od 7.00 do 14.35,
czas pracy: od poniedziałku do piątku,
godziny pracy: od 7.00 do 14.35,
czas pracy: wtorek, środa, piątek,
godziny pracy od 8.00 do 13.40,
czas pracy: od poniedziałku do piątku,
godziny pracy od 8.00 do 13.40,

Terenowy Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Jana Dekerta 1
Terenowy Oddział Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 24
Terenowy Oddział Żary
ul. Skarbowa 2
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5
6

Terenowy Oddział Sulęcin
ul. Dudka 15
Terenowy Oddział Żagań
ul. Szprotawska 45a

czas pracy: poniedziałek, czwartek,
godziny pracy: od 8.00 do 13.40,
czas pracy: od poniedziałku do piątku,
godziny pracy od 8.00 do 13.40,

4. Częstotliwość realizacji usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi (Dz.U .nr 139 poz. 940):


dla odpadów oznaczonych symbolem 18-01-02 częstotliwość zbierania, co 72 godziny – co
najmniej dwa razy w tygodniu,



dla pozostałych odpadów oznaczonych symbolem 18-01 – częstotliwość zbierania, co
najmniej raz w tygodniu,



alkohol etylowy skażony acetonem - częstotliwość zbierania minimum raz w roku lub na
żądanie Zamawiającego,



rtęć zawarta w termometrach i ciśnieniomierzach - częstotliwość zbierania minimum raz w
roku lub na żądanie Zamawiającego.

5. Częstotliwość realizacji usługi określonej w ust. 4 ulegnie zmianie w przypadku zmiany
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami medycznymi. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy aneksem.
§3
Wynagrodzenie
1. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów oznaczonych kodem 18-01:

Lp.

Miejsce lokalizacji

Cena jedn.
netto
/1 kg odpadów/

/zł/
1
2
3

4
5
6

Stawka podatku
od towarów
i usług
/%/

Podatek od
towarów
i usług
/zł/

Cena jedn.
brutto
/1 kg odpadów/

RCKiK Zielona Góra. ul. Zyty 21
Oddział Terenowy
Gorzów Wlkp. ul. Jana Dekerta 1
Oddział Terenowy
Międzyrzecz
ul. Konstytucji 3 Maja 24
Oddział Terenowy
Żary ul. Boh. Getta 22
Oddział Terenowy
Żagań ul. Szprotawska 45 a
Oddział Terenowy
Sulęcin ul. Dudka 15
2. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie alkoholu etylowego skażonego acetonem:


cena netto: ............... zł za utylizacje 1 kg odpadu.

3. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie rtęci zawartej w termometrach i ciśnieniomierzach:


cena netto: ................... zł za utylizacje 1 kg odpadu.

4. Ceny określone w ust 2 nie zawierają kosztów worków. Ceny worków określono poniżej:


cena worka 35 l LPDE czerwony 1 op. a .......... szt. – ................ zł netto,



cena worka 60 l LPDE czerwony 1 op. a .......... szt. – ................ zł netto,



cena worka 120 l LPDE czerwony 1 op. a .......... szt. – ................ zł netto,.
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/zł/

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie ..................dni od jej wystawienia, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązuje się do faktury dołączyć karty przekazania odpadów, potwierdzające
wykonanie przedmiotu umowy.
7. Zamawiający dopuszcza wzrost wynagrodzenia, nie częściej niż raz w roku według wskaźnika
GUS „Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych” wyszczególniony w pozycji ogółem.
Wzrost wynagrodzenia odbywa się na wniosek Wykonawcy aneksem przygotowanym przez
Zamawiającego. Wzrost wynagrodzenie może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości wynagrodzenie brutto w przypadku zmiany stawki
podatku od towaru i usług.
§4
Termin realizacji usługi
1. Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień 1-01-2017 roku, natomiast termin zakończenia całości
usługi objętych umową ustala się na dzień 31-12-2018 roku.
§5
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
1.Zamawiający zobowiązuje się do:


posegregowania odpadów,



gromadzenia

odpadów

w

szczelnie

zamkniętych

podwójnych

workach

foliowych,

dostarczonych przez Wykonawcę, nie zawierających rur metalowych, prętów stalowych,
gruzu, materiałów, które mogą spowodować eksplozję podczas spalania, w których ilość
materiałów niepalnych nie przekracza 5% masy ogólnej,


przekazywania wraz z workiem odpadów każdorazowo opieczętowanej i podpisanej przez
siebie

karty odpadów

medycznych

w

celu

ewidencji,

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach, wzór karty podano w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2.Odpady medyczne nie mogą zawierać przedmiotów lub części mogących uszkodzić opakowania
zewnętrzne – worek.
3.Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia do świadczenia usług związanych
z niniejszą umową, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z
2013 r. poz. 21).
4.Wykonawca zobowiązuje się, że odebrane od Zamawiającego odpady medyczne będą
unieszkodliwiane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
5.Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania umowy do przekazania Zamawiającemu
dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych - (Dz. U. z 2014, poz. 107) w spalarni – załącznik nr 2 do umowy.
Dokument będzie wystawiany za okres jednego miesiąca i przekazywany Zamawiającemu w ciągu
14 dni od jego zakończenia.

3/6

6.Wykonawca oświadcza, że posiada przeszkolenie w zakresie zbierania, transportu i utylizacji
odpadów medycznych biologicznie skażonych, przeterminowanych i wycofanych ze stosowania
chemikaliów i leków.
7.Strony, zastrzegają sobie prawo do audytu w celu oceny realizacji postanowień umowy oraz
wykonywania usługi zgodnie z przepisami prawa. Termin audytu zostanie uzgodniony przez
Strony, przy czym audyt musi odbyć się w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia. Dopuszcza
się wykonanie audytu w innym terminie za zgodą obu stron.
8.Wykonawca zobowiązuje się do:
 odbierania napełnionego i zawiązanego worka z odpadami od Zamawiającego własnym
transportem zgodnie z częstotliwością określoną w § 2 ust. 4, w przypadku odbioru odpadów
na żądanie Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia przesłania zlecenia faksem lub listem
do Wykonawcy,
 usunięcia

i

unieszkodliwienia

zgromadzonych

w

ten

sposób

odpadów,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),
 przeszkolenia personelu Zamawiającego w przypadku zmiany ustawy o odpadach (Dz.U. z
2013 r. poz. 21) lub zmianach personalnych osób wymienionych w § 5 ust. 3 w zakresie
postępowania z materiałem skażonym, co zostanie potwierdzone w protokołach szkolenia
pracownika – załącznik nr 3. Szkolenie zostanie wykonane na pisemne zgłoszenie
Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 14 dni
od otrzymania zgłoszenia, protokoły szkoleń zostaną dostarczone do 7 dni od dnia wykonania
szkolenia do przedstawiciela Zamawiającego.
9.Waga odpadów zgromadzonych w worku nie może przekraczać 3,5 kg ± 10%, przy czym wymaga
się, aby waga używana przez Wykonawcę posiadała ważną legalizację. Dokument legalizacji wagi
zostanie dostarczony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, w przypadku utraty ważności
dokumentu legalizacji wagi Wykonawca dostarczy nowy dokument potwierdzający legalizację
używanej wagi.
10.Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu
zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do kontroli wypełnienia zobowiązania poprzez przedstawienie na żądane Zamawiającego
zanonimizowanych umów o pracę lub Zamawiający w przypadku wątpliwości dotyczących
zatrudnienia zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§6
1. W sprawach związanych z realizacją umowy, z wyłączeniem zmian jej treści przedstawicielem
Zamawiającego jest ...............................................
2. W sprawach związanych z realizacją umowy, z wyłączeniem zmian jej treści przedstawicielem
Wykonawcy jest ........................... – Pełnomocnik ............................. , nr faksu ..........................
telefon komórkowy .............................., e -mail .........................................................
3. Zamawiający upoważnia następujące osoby do kontaktu w zakresie wykonywanych usług oraz do
kontroli wywiązywania się Wykonawcy z umowy:
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Lp.
1
2
3
4
5
6

miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia
Zielona Góra. ul. Zyty 21
Gorzów Wlkp. ul. Jana Dekerta 1
Międzyrzecz ul. Konstytucji 3 Maja 24
Żary ul. Boh. Getta 22
Żagań ul. Szprotawska 45 a
Sulęcin ul. Dudka 15

imię i nazwisko
Anna Panczyj tel. 68 329 83 79
Wanda Chmielewska tel. 095 7229249
Irena Kusik tel. 95 742 00 32
Mirosława Soból 68 363 66 05
Maria Iliw tel. 068 367 10 43
Marzena Szumlewicz tel. 095 755 95 34
§7

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
 w wysokości 10,0% wynagrodzenia umownego, w przypadku odstąpienia od umowy z winy
leżącej po stronie Zamawiającego.
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca płaci Zamawiającemu kary
umowne z następujących tytułów:
 za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
w wysokości 10,0% wynagrodzenia umownego,
 w przypadku opóźnienia realizacji usługi z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczał będzie
kary umowne, w wysokości 100,00 zł od danego niezrealizowanego zamówienia, za każdy
dzień zwłoki.
3. Za wartość wynagrodzenia umownego strony uznają wynagrodzenie brutto za zbieranie, transport
i unieszkodliwienie odpadów oznaczonych kodem 18-01 w ilości 23 000,00 kg, w cenie
jednostkowej określonej w § 3 umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze zakaźnych odpadów medycznych, Zamawiający
zastrzega prawo zlecenia realizacji usługi interwencyjnej od innego Wykonawcy w ilości
niezrealizowanej w terminie. W

przypadku realizacji usługi interwencyjnej Wykonawca

zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną usługi interwencyjnej a ceną
określoną w umowie.
5. Zamawiający ma prawo w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia,
zastosowania kar umownych oraz potrącić te kary z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, bez
konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
6. Zamawiający ma prawo w przypadku realizacji usługi interwencyjnej, potrącić różnicę
wynagrodzenia pomiędzy ceną usługi interwencyjnej a cena określoną w umowie z należnego
wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania dotyczącego zatrudnienia pracowników
na umowę o pracę zgodnie z zapisami określonymi w § 5 ust. 10, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z
należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
zamówienia, za każdego nie zatrudnionego na umowę o pracę.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu w terminie do dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta, przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności, gdy Wykonawca nie
wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami lub
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normami i warunkami określonymi prawem, a w szczególności, gdy w trakcie realizacji umowy
Zamawiający stwierdzi złą realizację umowy. Zamawiający uzna za złą realizację umowy w
sytuacji, gdy:
a) Wykonawca nie odbierze 2 razy w ciągu jednego miesiąca z miejsc określonych w § 2 ust.
3 zakaźnych odpadów medycznych,
b) dwukrotnie

w

okresie

12

miesięcy

nie

przekaże

Zamawiającemu

dokumentu

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych w spalarni, zgodnie
z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 5,
c) Wykonawca odmówi przeprowadzenia audytu na warunkach określonych w § 5 ust. 7,
d) w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w § 5 od ust. 3 do ust. 9, po mimo
pisemnej informacji od Zamawiającego o ich naruszeniu.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 1 nastąpi
w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o tym naruszeniu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne
określone w §7.
4. Stronom umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia, w terminie 30 dni od jego pisemnego
zgłoszenia.
§9
1. Ewentualne spory wynikłe w tle realizacji niniejszej umowy strony oddają pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego dla miejsca Zamawiającego, po wyczerpaniu trybu negocjacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji Oddziału Terenowego lub jego likwidację. O
powyższych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę, co najmniej na 14 dni przed ich
wejściem w życie.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla W ykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego.
załączniki:
1.

wzór karty przekazania odpadów medycznych,

2.

wzór dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych
odpadów weterynaryjnych,

3.

protokół szkolenia.

Zamawiający

Wykonawca

………………………………..

……………………………….
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