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Projektowane postanowienia umowy 

Umowa nr ….. / z/2022 
na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych  

 
 
zawarta w dniu ........................ w Wałczu 
pomiędzy: 
 
107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  
z siedzibą w Wałczu (78-600), przy ul. Kołobrzeskiej 44, działającym na podstawie wpisu do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziale Gospodarczym 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009405, NIP 7651495874, REGON 570544566 
reprezentowanym przez: 
płk Michała Wawreszuka – Komendanta 
zwanym w dalszej części Umowy: „Zamawiającym” 
a 
..........................................................................z siedzibą w ………… przy ul. …………, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym ………... za numerem ………*/ 
wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*/niepotrzebne skreślić/ 
NIP …………………………, REGON ………………………… 
reprezentowanym przez: 
1 …………………………  -  ………………………… 
2 …………………………  - ……………………….… 
zwanym/zwaną  w dalszej części Umowy: „Wykonawcą” 
łącznie zwanymi dalej w treści Umowy „Stronami”, o następującej treści: 

  
 

§ 1 
 
 Niniejsza umowa (dalej – „Umowa”) zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w przetargu nieograniczonym  p.n.: „Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych” dla 107 
Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczuna podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zwanej dalej w treści niniejszej Umowy „ustawą 
Pzp”. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa w zakresie odbioru wraz z załadunkiem, transportu i 
unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przedmiot 
umowy obejmuje odpady o kodach 18 01 01, 18 01 02⃰,  18 01 03⃰, 18 01 06, 18 01 82⃰, 18 01 09. 
Wykonanie usługi polega na wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków, zgodnie z treścią 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.  

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SWZ oraz oferta Wykonawcy, która stanowi integralną 
część niniejszej umowy.  

3. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie obowiązków związanych z 
gospodarowaniem odpadami medycznymi stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania tych obowiązków, zgodnie z założeniami 
określonymi przywoływaną ustawą oraz innymi aktami prawnymi regulującymi sposób postępowania z 



odpadami medycznymi. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu 
umowy zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy o odpadach, który zakazuje się unieszkodliwiania 
zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem województwa, 
na którym zostały wytworzone. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne do wykonania zamówienia koncesje, zezwolenia 
i uprawnienia przewidziane przepisami prawnymi. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień na realizację przedmiotu umowy w ilościach 
uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb. Minimalna wartość zakresu zamówienia jaką 
Zamawiający zamierza zrealizować wynosi 70 % całkowitej wartości umowy. 

6. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym  
w granicach 30% nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych,  
w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy, nie stanowi 
odstąpienia od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 
odszkodowawcze. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zapleczem organizacyjno-technicznym niezbędnym do odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów określonych w §2 ust.1 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki, umożliwiające mu 

wykonanie niniejszej umowy, w tym odnoszące się do odbioru, transportu i utylizacji odpadów 
medycznych Zamawiającego oraz uzyskał wymagane decyzje właściwego organu uprawniające do 
wykonania usług objętych niniejszą umową. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował usługę w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w oparciu  
o aktualnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. w szczególności: 
3.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Zgodnie z art. 20 pkt. 3 ust. 2, powyższej ustawy 

zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów 
weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone; 

3.2. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów ze zm.;  
3.3. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 
3.4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych; 
3.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie unieszkodliwiania oraz 

magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych; 
3.6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi Przepisów Umowy ADR – międzynarodowej 
konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych z dnia 30 
września 1957 roku z Genewy z wymaganymi nowelizacjami; 

3.7. Innych aktów prawnych regulujących działalność związaną z przedmiotem umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego odbioru odpadów medycznych niebezpiecznych 

wyszczególnionych w §2 ust. 1 niniejszej umowy trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa  i piątek w 
godzinach 7:30 - 14:00 z magazynu odpadów medycznych przy ul. Kołobrzeskiej 44 oraz w 
wyjątkowych sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu odbioru przez Zamawiającego na numer telefonu 
………….…..…. bądź adres e-mail …………….…….. na minimum 24 godzin roboczych przed odbiorem. 

5. W sytuacjach wyjątkowych (np. awaria, jednostkowe sytuacje zagrożenia, epidemia, wypadek masowy) 
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej 
potrzeby przez Zamawiającego na minimum 24 godziny  przed żądanym terminem wykonania usługi.  

6. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów wypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca zobowiązany 
odebrać odpady w najbliższym kolejnym roboczym dniu. 

7. W przypadku, gdy liczba dni wolnych (następujących bezpośrednio po sobie) wynosi więcej niż 2 - 
usługa będzie realizowana także w wybrane dni wolne i/lub świąteczne – w celu zapewnienia 
właściwego funkcjonowania Szpitala. W takiej sytuacji Zamawiający informuje Wykonawcę  
o konieczności realizacji usługi – z zachowaniem co najmniej  2 – dniowego wyprzedzenia. 



8. . 
9. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy następujące osoby: 

9.1. Ze strony zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 
a) Imię / Nazwisko: ……………….………Tel……………………, e-mail:………….…………; 
b) Imię / Nazwisko:  …………………...…Tel…………………… , e-mail:………..…..………; 

9.2. Ze strony wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 
a) Imię / Nazwisko: ……….....………, Tel. ………..…….……, e-mail ...………………..…. 

Zmiana osoby wskazanej w niniejszym ustępie nie wymaga aneksu do umowy i staje się dokonana  
z chwilą doręczenia Wykonawcy informacji o zmianie w jakiejkolwiek formie. 

10. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 
10.1. wstawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera chłodniczego do 

przechowywania odpadów medycznych o pojemności minimum 6 m3 , 
11. Odbierania odpadów będących przedmiotem umowy z chłodni do miejscautylizacji  

i pozostawienie czystych kontenerów u Zamawiającego. 
12. załadunku odpadów przez pracowników Wykonawcy w obecności upoważnionego pracownika 

Zamawiającego, łącznie z ważeniem odpadów zgromadzonych w kontenerach (np. na wadze 
Wykonawcy będącej na wyposażeniu samochodu). 

13. Dysponowania sprzętem koniecznym do ważenia odbieranych odpadów  zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów medycznych i medycznych niebezpiecznych (pod groźbą 
braku odbioru odpadów od Zamawiającego z winy Wykonawcy), tj. dysponowania wagą z aktualną 
legalizacją, celem prowadzenia ewidencji odpadów. Legalizacja musi być ważna i aktualizowana przez 
cały okres realizacji usługi. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wagi w odpowiednim stanie 
technicznym oraz ponoszenia kosztów jej ewentualnych napraw. 

14. Potwierdzenia przejęcia odpadów niezwłocznie po ich otrzymaniu, 
15. Posiadania (przez cały okres realizacji umowy), aktualnej decyzji / zezwolenia właściwego terytorialnie 

organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o 
kodach objętych przedmiotem umowy dla instalacji mających wolne moce przerobowe, 

16. Posiadania (przez cały okres realizacji umowy), aktualnej decyzji / zezwolenia właściwego terytorialnie 
organu na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu 
przedmiotu zamówienia, 

17. Posiadania ważnej polisy ubezpieczenia na zasadach określonych poniżej: 
17.1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (delikt, kontrakt, produkt rozumiany jako usługa) w zakresie prac 
objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 700 000,00 zł (słownie: 
siedemsetset tysięcy złotych) obejmującą zakresem ochrony: 
17.1.1. szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy (do wysokości sumy gwarancyjnej), 
17.1.2. szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy (do wysokości sumy 

gwarancyjnej), 
17.1.3. odpowiedzialność cywilną pracodawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej), 
17.1.4. obowiązywać będzie klauzula reprezentantów w zależności od typu spółki ograniczona 

do członków zarządu lub komplementariuszy lub wspólników lub partnerów lub 
osób fizycznych zawierających umowę ubezpieczenia, 

17.2. W umowie ubezpieczenia nie mogą mieć zastosowania udziały własne i franszyzy procentowe. 
Maksymalna wysokość udziału/franszyz nie wyższa niż 1 000,00 zł. 

17.3. Umowa ubezpieczenia powinna gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
 

18. W przypadku wszelkich istotnych zmianach w zakresie posiadanych przez Wykonawcę zezwoleń/ 
licencji/ decyzji, Wykonawcazobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego 
oraz przedłożyć Zamawiającemu nowe zezwolenia, pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

19. Zapewnienia odbioru odpadów wyspecjalizowanym środkiem transportu zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem umowy, niepowodującego 



zagrożeń oraz uciążliwości dla środowiska, spełniającego wymogi Ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. o 
przewozie towarów niebezpiecznych. 

20. Zapewnienia stanu technicznego i wyposażenia pojazdu – gwarantującego bezpieczny transport 
odpadów, 

21. Prowadzenia transportu w taki sposób, aby transportowane odpady nie przemieszczały się w środku 
pojazdu. Odpady muszą być tak zabezpieczone aby uniemożliwić ich rozprzestrzenianie poza środki 
transportu, w tym w szczególności wysypywanie, pylenie i wyciek oraz w sposób ograniczający do 
minimum uciążliwość zapachową, 

22. Stosowania w zakresie transportu odpadów medycznych odpowiednich wymagań ADR. 
23. Wykorzystywania środków transportu nie powodujących uciążliwości dla otoczenia przez hałas lub 

zapach oraz spełniających wymagania nałożone na podmiot transportujący odpady na mocy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dla transportu odpadów. 

24. Przeszkolenia kierowców z zakresu ADR uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych. 
25. Zapewnienia odbioru odpadów, ich transportu i załadunku przez osoby wyposażone w odzież roboczą 

oraz środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
26. Właściwego wyposażenia pojazdu służącego do transportu odpadów oraz prawidłowego (zgodnie  

z obowiązującymi aktami prawnymi) oznakowania pojazdu, 
27. Zapewnienia unieszkodliwiania odpadów poprzez spalanie w spalarni odpadów medycznych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa  w szczególności z zachowaniem warunków bliskości zgodnie z art. 
95 ust. 2 i art.20 ust. 3—6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

28. Waga odpadów będzie potwierdzana w siedzibie Wykonawcy. Potwierdzenie wagi odpadów przez 
Strony oraz utworzenie Karty Przekazania Odpadów następować będzie elektronicznie w bazie BDO. 

29. Dokumentem potwierdzającym odbiór odpadów jest Karta Przekazania Odpadów wygenerowana w 
systemie BDO sporządzana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem transportu odpadów. 

30. Wykonawca jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
31. Po dokonaniu załadunku odpadów Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i podpisać „dokument 

przewozowy” (podlegający przepisom ADR), podpisany również przez Zamawiającego. 
32. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzania unieszkodliwiania odpadów odebranych od 

Zamawiającego przez system BDO. 
33. Za wszelkie szkody (szczególnie podczas załadunku odpadów) powstałe wskutek realizacji umowy 

odpowiada Wykonawca. 
34. Z chwilą odebrania odpadów medycznych od Zamawiającego, Wykonawca staje się w pełni 

odpowiedzialny za ich transport i zagospodarowanie, zgodnie z ich przeznaczeniem i klasyfikacją oraz 
ponosi ryzyko przypadkowej ich utraty lub zniszczenia. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców. 

35. Wykonawca zobowiązuje się pokryć ewentualne koszty i kary finansowe, którymi obciążony zostanie 
Zamawiający w skutek niewykonania, bądź nienależytego wykonania usługi odbioru, transportu  
i utylizacji odpadów medycznych przez Wykonawcę. 

36. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań. 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zorganizowania miejsca stałego składowania odpadów 
przeznaczonych do odbioru przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy odpadów w zamkniętych workach 
foliowych, oraz pojemnikach jednorazowego użytku zgodnie z zapisami SWZ. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do: 
3.1. umożliwienia Wykonawcy odbioru odpadów; 
3.2. nadzoru nad wykonanymi pracami; 
3.3. potwierdzenia wykonanej usługi; 
3.4. gromadzenie odpadów wyłącznie w pojemnikach zbiorczych dostarczanych przez Wykonawcę, 

zgodnie z § 3 ust.10 Umowy,  stanowiących jego własność, a przekazanych Zamawiającemu  
w użytkowanie na czas trwania umowy. 



§ 5 
Termin realizacji 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia …………… do 
dnia ………………., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o 
której mowa w § 6 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 
w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia 
terminu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. 

 
§ 6 

Warunki płatności 
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

obliczone zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi podstawę 
do rozliczeń finansowych między stronami.  

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym 
w szczególności użyczenie kontenerów). 
  wartość netto …………………………  zł słownie .……………..……………………………… 
  podatek VAT ………% 
  wartość brutto …………………..……  zł słownie …………...………………………………… 

3. Ilości odpadów objętych przedmiotem umowy wyszczególnionych w załączniku nr 1do niniejszej 
umowy stanowią wielkość orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie przekazanie mniejszej ilości 
odpadów danego rodzaju, niż ilości przewidziane w załączniku nr 1do niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zgłoszenia 
mniejszej ilości odpadów do odbioru, niż ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

5. Opłata za usługi objęte niniejszą umową zostanie wyliczona na podstawie ilości faktycznie odebranych 
odpadów, stwierdzonej na podstawie Kart Przekazania Odpadów wystawionych elektronicznie  
w systemie BDO. Rozliczenie prowadzone będzie w cyklach miesięcznych tj. na podstawie zbiorczej 
miesięcznej faktury wystawianej w ostatnim dniu każdego miesiąca. 

 
 

§ 7 
Wynagrodzenie  

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.  

2. Towar wyszczególniony na fakturach VAT, będzie zgodny z nazewnictwem określonym w załączniku nr 
1 do niniejszej umowy.  

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
4. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że  

w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 
powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na podstawie noty 
odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.  

5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt a także 
wszelkich pism i dokumentów związanych z dochodzeniem należności dotyczących niniejszej Umowy, 
w formie elektronicznej na adres email: efaktura@107sw.pl. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować 
faktury, o których mowa powyżej, w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub 
formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

6. Za prawidłowo wystawioną fakturę uważa się w szczególności fakturę zawierającą adnotację  
o mechanizmie podzielonej płatności, jeśli właściwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji. 

7. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, 
wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu, 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego  
w związku z odpowiedzialnością za rozliczenie należnego podatku VAT. 



8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyżej jest zbieżny z rachunkiem 
bankowym zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

9. W przypadku braku zbieżności, o której mowa w ust. 8 powyżej i dokonania przez Zamawiającego 
zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 1 powyżej, Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnością 
za rozliczenie należności publicznoprawnych. 

 
§ 8 

Zmiana wynagrodzenia 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony dopuszczają zmianę umowy w trakcie jej realizacji w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku VAT i akcyzowego, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych  na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 z dnia 2018.11.09),   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz.U.2018.2215 oraz DZ.U.2019.1074 i 1572), każda ze stron umowy może wystąpić z 
wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 umowy  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 
3. Strona występująca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 zobowiązana jest udowodnić, że zmiany 

przepisów na które się powołuje mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia,  
a w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę udowodnić, że osoby realizujące 
przedmiot zamówienia, otrzymały podwyżkę do wysokości aktualnego minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 następuje w drodze aneksu do umowy. 
5. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy stawki podatku od towarów i usług, wykonawca 

wystawiając fakturę nalicza cenę jednostkową brutto z zastosowaniem stawki podatku VAT 
(zwolnienia z VAT) obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy zachowaniu niezmienionej ceny 
jednostkowej netto. 

6. Zmiana wysokości cen jednostkowych w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 
będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami 
ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów  
i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki 
podatku od towarów i usług. 

7. Zmiana cen jednostkowych, o której mowa w ust. 5 nie wymaga aneksu do umowy, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie stawek 
podatku VAT (zwolnieniu z VAT). 

8. Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje 
również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na 
Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami. 

9. Zgodnie z art. 439 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 
Waloryzacja wynagrodzenia ustalana będzie wg wskaźnikaGUS. 

10. Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz 
jest niższa  niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 
charakteru umowy. 



11. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem 
zmian z pisemnym wnioskiem, zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym 
i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy. 

 
 

§ 9 
Kary umowne i wypowiedzenie umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:  

1.1. w wysokości 200,00 zł - za każdy dzień zwłoki względem terminów  ustalonych z Zamawiającym, 
w szczególności w  § 3 ust.4  umowy; 

1.2. w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy 
- w przypadku wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

1.3. naruszenie obowiązku zatrudnienia – w kwocie 500 zł za każdy taki stwierdzony przypadek. 
1.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zawarcia na 

fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa 
w § 7 ust 7 umowy, w wysokości równej stawce należnego podatku VAT, wynikającego z tej 
faktury albo faktur. 

1.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za naruszenie obowiązku zbieżności numeru 
rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy, w wystawianych przez Wykonawcę 
fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 
od towarów i usług – w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek 
bankowy inny, niż określony w fakturze. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez 
konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy oraz zachowania 
okresu wypowiedzenia i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, w przypadkach gdy:  

3.1. jednorazowa zwłoka Wykonawcy względem terminu wskazanego umówionego z 
Zamawiającym, przekroczy 7 dni kalendarzowych; 

3.2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wykona należycie usługi w terminie 3 dni od 
uznania reklamacji; 

3.3. w sposób rażący lub uporczywy Wykonawca narusza postanowienia umowy i pomimo 
pisemnego wezwania o zaprzestanie naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego 
terminu, skierowanego przez Zamawiającego, nie zaprzestał tych naruszeń; 

3.4. w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które 
uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę przez 
Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia przez 
Wykonawcę zakresu realizowanej usługi lub ich jakości.  

3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej ze 
wskazanym terminem zapłaty.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy niezależnie od 
wymagalności obu wierzytelności (potrącenie umowne).  

5. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, iż wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. 
Wykonawca może wyłącznie żądać wynagrodzenia za należyte wykonanie części umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych , których maksymalna wysokość może wynieść nie więcej niż 30 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 ust. 2 tiret trzecie umowy. 

7. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizacji Przedmiotu umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania usługi tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem 



umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, 
powierzyć wykonanie usługi podmiotom trzecim na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

9. W przypadku zastępczego wykonania usługi, zgodnie z ust. 8 powyżej, w związku z opóźnieniem 
Wykonawcy względem umówionego terminu, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną, o której 
mowa w ust. 1 lit. pkt 1.1 umowy, z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotowej usługi, począwszy od dnia 
zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom trzecim. 

 
 

§10 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku: 
1.1 gdy, nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy; 
1.2 obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy; 
1.3 nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu 

realizacji umowy o którym mowa w SWZ o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy; 
1.4 zmianyodnoszące się do: 

1.5.1. częstotliwości odbioru odpadów wskazanych § 5 niniejszej umowy; 
1.5.2. dni i godzin odbioru odpadów wskazanych § 5 niniejszej umowy; 
1.5.3. parametrów przedmiotu umowy na korzystniejsze w wyniku udoskonalenia usługi; 
1.5.4. organizacji sposobu wykonania usługi z uwagi na potrzeby zamawiającego; 
1.5.5. ilości   i/lub    pojemności   kontenerów; 
1.5.6. kodu odpadu;  

1.5 działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności; 
1.6  zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części 

staje się bezprzedmiotowe, zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad 
funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje 
się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia; 

2. Zmiany wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
3. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne 

dla Zamawiającego. 
 
 

§ 11 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części 
zamówienia:* 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie lub zmianę podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia pod 
warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający może żądać okazania umowy z podwykonawcą. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z treścią art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu 
cywilnego. 

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia – 
paragraf zostanie wykreślony. 

 
 

§ 12 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 
Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.  



2. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem bezskuteczności: 
 jakiekolwiek prawa Zamawiającego związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym 

wierzytelności Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. 
in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

 nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim 
skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

 nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 

 celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia 
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, 
gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 
grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością 
windykacyjną.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść umowy o 
cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez Wykonawcę zakazu 
umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia woli. 

3. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:  
 zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też 
gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 

 umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na 
rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za 
poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem 
bezskuteczności.  

§13 
1. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 1781).  

5. Załączniki do umowy, oferta Wykonawcy oraz SWZ stanowią integralną część umowy. 
6. Umowa  została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 


