
Załącznik Nr 5 do SIWZ
           

                                                                                                              

UMOWA  Nr A.AT. 381/   /2017 - wzór

zawarta  w  dniu  …………………  r.  w  Opolu  Lubelskim,  pomiędzy  …...............................................................
…..............................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści „Wykonawca”

a

Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487468, gdzie znajdują się
akta spółki, reprezentowaną przez ............................................................, zwaną w dalszej treści „Zamawiający ”

łącznie zwanymi „Strony”, a każda z osobna „ Strona”
     

Stosownie  do  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Odbiór  i  utylizacja   odpadów
medycznych  z obiektów  Powiatowego Centrum Zdrowia  sp. z o. o.  w  Opolu Lubelskim” przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty Sprzedawcy, Strony zawierają umowę o treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, określony w niniejszej umowie.

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  odbioru,  transportu  i  utylizacja  odpadów  medycznych przygotowanych  przez
Zamawiającego w obiektach t.j.
1) Szpitala  w Opolu Lubelskim,  ul. Szpitalna 9,
2) Szpitala  w Poniatowej,  ul. Fabryczna 18,
3) Centrum Rehabilitacji, ul. Przemysłowa 4b.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie zgodnie z przepisami prawa,  wynikającymi w szczególności
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z późn. zm);
b) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017.519 t.j.  z późn. zm.);
c) Ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j. z późn. zm.);
d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U.2014,1973 z późn. zm),
e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października  2016 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2016.1819 z późn. zm.);
f)  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  stycznia  2014r.  w  sprawie  dokumentu  potwierdzającego
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U.2014.107 z  późn.
zm.)

3.  Wykonawca zobowiązuje się dokonać odbioru i utylizacji odpadów medycznych:
-  o kodzie 18 01 03*  Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt  w przewidywanej ilości -  48500 kg/ 24 miesiące
- o kodzie  18 01 02*części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z
wyłączeniem 18 01 03) w przewidywanej ilości -  120kg /24 miesiące
 - o kodzie  18 01 04 inne odpady niż wymienione w 18 01 03 ( np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania
jednorazowe, pieluchy)   w przewidywanej ilości -  28170 kg /24 miesiące
-  o kodzie 18 01 09  leki inne niż wymienione w 18 01 08 ( leki przeterminowane)  w przewidywanej ilości -   5 kg /24
miesiące
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-   o  kodzie 18  01  06*  chemikalia,  w  tym  odczynniki  chemiczne  zawierające  substancje  niebezpieczne  
   w przewidywanej ilości -   5 kg/24 miesiące

Przewidywana ilość odpadów ogółem: 
        3200 kg x 24 m-ce  =  76800 kg

RAZEM  =  76800 kg

Z ogólnej ilości odpadów:

w okresie letnim /od 01 kwietnia do 31 października/  przypada szacunkowo 44800 kg / 24 miesiące
w okresie zimowym /od 01 listopada do 31 marca/  przypada szacunkowo 32000 kg / 24 miesiące

Z uwagi na szacunkowy charakter obliczeń i niemożność precyzyjnego ustalenia dokładnej ilości odpadów, Zamawiający
nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wahania  ilości  odpadów,  związane w szczególności  ze  zmienną liczbą pacjentów,
stosowanymi metodami leczenia, przekształceniami organizacyjnymi. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  kontenery typu EURO o pojemności około 660 litrów,  w takiej ilości aby
ilość pojemników na odpady w magazynie odpadów medycznych  w Szpitalu w Opolu Lubelskim wynosiła  na stałe 3
szt. oraz  ilość pojemników na odpady w magazynie odpadów medycznych w Szpitalu w Poniatowej wynosiła na
stałe 5 szt., w terminie od dnia rozpoczęcia umowy.
5. Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę odpadów medycznych, staje się on ich właścicielem.
6. Odbiór odpadów z placówek  wymienionych w pkt 2.1, będzie dokonywany specjalistycznym środkiem  transportu
Wykonawcy na jego koszt,  z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego,
b)  każdorazowego  ważenia  w  obecności  pracownika  Zamawiającego  odpadów  na  wadze  umożliwiającej  zważenie
całego pojemnika, posiadającej legalizację, umiejscowionej w samochodzie Wykonawcy,
c) wystawiania każdorazowo ” Karty przekazania odpadów ” na własnych drukach zgodnych z aktualnymi przepisami, w 
dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Odbiór odpadów w godzinach od 8.00 do 14.00 ma następować:

1)  w okresie letnim od 01 kwietnia do 31 października co 48 godzin
2) w okresie zimowym od 01 listopada do 31 marca co 72 godziny

Odbiór odpadów medycznych odbywać się będzie w obecności upoważnionych pracowników Zamawiającego, 
upoważniony pracownik potwierdza ilość odebranych odpadów.
9. W sytuacjach pilnych Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów po telefonicznym zgłoszeniu odbioru. 
10. W przypadku kiedy dzień odbioru wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady 
w kolejnym  roboczym dniu.
11.Odbiór odpadów ma następować poprzez wymianę zapełnionych pojemników na pojemniki czyste, 
zdezynfekowane i o sprawdzonej szczelności, przepakowywanie pojemników jest zabronione.
12.  Dezynfekcja kontenerów typu EURO będących własnością Zamawiającego i  Wykonawcy odbywać się będzie na
terenie przedsiębiorstwa Wykonawcy.
13. Odbiór  odpadów  medycznych przekazywanych  do  unieszkodliwiania,  potwierdzany  będzie  na  dokumentach
zgodnych z aktualnym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska dotyczącym wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów - zgodnie z kodami wytwarzanych odpadów. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania
potwierdzenia  spalarni  przy  każdorazowym  unieszkodliwieniu  odpadów,  tytułem  wypełnienia  obowiązków
wynikających z rozdziału III ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z późn. zm). Dokument
potwierdzający  unieszkodliwienie  odpadów  zakaźnych  medycznych  wydany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów
medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych   (Dz.U.2014.107 z  późn. zm.), będzie przekazywany wytwórcy
nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego dokument dotyczy.
14.  Wykonawca  zobowiązuje  się  transportować  odpady  medyczne  w  sposób  zabezpieczający  przed  ryzykiem
zanieczyszczenia środowiska i narażenia na zakażenie, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z przepisami
prawa,  w szczególności  przepisami  ustawy z  dnia  19.08.2011  r,  o  przewozie  drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz.U.2016.1834 t.j. z późn. zm.). Za załadunek, transport i unieszkodliwiania odpadów odpowiada Wykonawca przed
Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą.
15. Wykonawca zobowiązuje się unieszkodliwiać odpady medyczne zgodnie z zasadami wyrażonymi w art.20 ust 3 i 5-6
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Ustawy o odpadach (Dz.U.2016.1987 t.j. z późn. zm),
16. Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące unieszkodliwiania odpadów medycznych zawierające wskazanie
instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady, miejscowości unieszkodliwiania odpadów i odległości od miejsca
powstawania odpadów.

§ 2
1. Odpady medyczne będą składowane w magazynach odpadów medycznych, w pojemnikach typu EURO stanowiących
własność Zamawiającego – 3 szt. i własność Wykonawcy – 5 szt.  
2. Wykonawca będzie odbierał odpady medyczne uprzednio przygotowane przez Zamawiającego.
3.Przeterminowane leki i odczynniki będą składowane w oryginalnych opakowaniach.
4.  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie odpadów medycznych i  zobowiązuje się,  iż  w
składzie odpadów nie znajdzie się szkło i metal w ilościach większych niż 5% masy ogólnej, jak również nie znajdą się
materiały lub przedmioty niebezpieczne, tj. mogące spowodować eksplozję w procesie utylizacji.
5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie odpadów do odbioru w imieniu Zamawiającego jest Jakubczyk Grzegorz i
Komorowski Adam. 
6. Wykonawca będzie dostarczał  pojemniki  typu EURO do Zamawiającego – do miejsca składowania odpadów.

§ 3

1.Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie będącej iloczynem
ceny  za  kilogram  odpadów  oraz  ilości  odpadów  rzeczywiście  odebranych  i  zutylizowanych.   Zgodnie  z
przewidywaną ilością odpadów tj.  44800 kg w okresie letnim oraz 32000 kg w okresie zimowym, wynagrodzenie
liczone będzie według poniższego wzoru: 

wartość netto - okres letni   netto  ................zł / kg x 44800 kg  = ................. zł
(wartość NETTO słownie:  **……………………………………………….………………………… złotych i …./100)
+ należny podatek VAT** ...............   zł
wartość brutto - okres letni ...............   zł
(wartość BRUTTO słownie:  **……………………………………………….……………………………….............. złotych i …./100)

wartość netto - okres zimowy   netto  ............zł / kg x 32000 kg  = ................. zł
(wartość NETTO słownie:  **……………………………………………….………………………… złotych i …./100)
+ należny podatek VAT** ...............   zł
wartość brutto - okres zimowy ...............   zł
(wartość BRUTTO słownie:  **……………………………………………….……………………………….............. złotych i …./100)

Łączna przewidywana wartość zamówienia:
wartość netto** ...............   zł
(wartość netto słownie:  **……………………………………………….……………………………….................. złotych i …./100)
wartość brutto** ...............   zł
(wartość BRUTTO słownie:  **……………………………………………….……………………………….............. złotych i …./100)

2. Cena zawiera wynagrodzenie za:
    1/ odbiór i utylizację odpadów medycznych, leków przeterminowanych oraz 
       niepełnowartościowych odczynników,
    2/ dostarczanie pojemników EURO,
    3/ dezynfekcję pojemników EURO.
3.  Cenę,  o  której  mowa  w  ust.  1  Zamawiający  będzie  płacił  w  terminie  60  dni od  daty  otrzymania  prawidłowo
     wystawionej faktury, za pełny miesiąc kalendarzowy, w formie polecenia przelewu, na konto Wykonawcy podane
       na fakturze.
4. Cena za przedmiot umowy może ulec zmianie tylko z powodu niezależnego od Zamawiającego tj. zmiany stawki
podatku od towarów i usług VAT.
5. Zmiana ceny przedmiotu umowy wymaga formy aneksu do umowy.
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§ 4
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim powstałe wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 5
1.Wykonawca oświadcza,  że spełnia wszelkie  wymagania  w zakresie  dotyczącym wykonania   przedmiotu umowy i
posiada wszelkie wymagane w tym zakresie pozwolenia.
2.  Wykonawca  oświadcza  również,  iż  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej   w  zakresie  prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 6
1. Wykonawca oświadcza, że został przez poinformowany, iż Zamawiający (będąc świadomym wpływu na środowisko 
naturalne oraz czując się zobowiązanym do systematycznej poprawy oddziaływania na otoczenie przyrodnicze i 
społeczne) wdrożył system zarządzania środowiskowego według normy EN ISO 14001:2004.
2.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wynikających z systemu zarządzania środowiskowego, o 
którym mowa w ust. 1. Zamawiający oświadcza, że w zakresie wynikającym z niniejszej Umowy będzie współdziałał z 
Wykonawcą w realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych działań na środowisko, a także do 
promowania pożądanych, praktycznych postaw proekologicznych.

§ 7
1. Umowę strony zawierają na okres 24 miesięcy  od …………………r.  do ……………………………r.
2. Każda ze stron może dokonać rozwiązania umowy z zachowaniem 
    trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca.
3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w  przypadku
rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności:
-  nieodebrania odpadów zgodnie z postanowieniem § 1 pkt 9, dwukrotnie w okresie miesiąca kalendarzowego,
- stwierdzenia rażącego naruszenia zasad sanitarno epidemiologicznych,
- niedostarczenia kontenerów typu EURO w terminie do dnia rozpoczęcia umowy.

§8
W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9
1. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary  umowne. Podstawę dla obliczania kar
umownych stanowi wartość brutto podana w ofercie.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
   1/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
       a) za niedokonanie odbioru odpadów medycznych  zgodnie z § 1 pkt. 9 w wysokości 10% łącznej przewidywanej
wartości zamówienia określonej w § 3 niniejszej umowy
       - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
      w wysokości 20% łącznej przewidywanej wartości zamówienia określonej w § 3 niniejszej umowy
   2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
      a) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
     w wysokości 20% łącznej przewidywanej wartości zamówienia określonej w § 3 niniejszej umowy
3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10
Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest Marta Sola.

§ 11
Strony zgodnie postanawiają, że spory wynikające z umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
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§ 12
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  czego  jeden  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla
Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                                                                     Wykonawca:
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