Załącznik nr 5 do SIWZ

Modyfikacja
WZÓR
UMOWA NR ADZP-381-…./19

zawarta w dniu ...................................... r. pomiędzy:
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
ul. Krysiewicza 7/8 ,61-825 Poznań
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000003220
NIP 778-11-28-565 , REGON 630863147
zwany dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa:
.......................................................
a
firmą (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) ……………..……………, z siedzibą
w ……...…………….…… przy ulicy …………………….………….………, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………..........………….…
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …………...…….,
Kapitał zakładowy i wniesiony ………………… (niepotrzebne skreślić)
NIP …………………….., REGON ………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej CEIDG)
Imię i nazwisko ……………………………….., działającym pod firmą …………..….…………
z siedzibą w …………………………. przy ulicy ……….……………......, wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
NIP………………………….….REGON ......................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie zbierania,
transportu i utylizacji odpadów powstałych w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych z grupy 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*, 18 01 09, 15 02 03, 16 05 06*,
16 05 09, 18 01 01, 18 01 04.
z podległych jednostek Zamawiającego:
1) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8;
2) Szpital św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Nowowiejskiego 56/58;
3) Szpital Św. Rodziny (położniczo-ginekologiczny i urologiczny) przy ul.
Jarochowskiego 18 z wjazdem od ul. Niegolewskich 29;
4) Pracownia Badań Przesiewowych ul. Nowowiejskiego 22/24.
Usługi o których mowa w ust. 1 realizowane będą w oparciu o obowiązujące w tym
zakresie przepisy prawa, w szczególności:
a) ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze
zm.)
b) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2019r.
poz. 1396 ze. zm.)

ustawę z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 58).
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada pozwolenie na zbieranie, transport
i unieszkodliwianie odpadów o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 09,
18 01 82, 16 05 06*, 16 05 09, 18 01 01, 18 01 04. W przypadku gdy ważność
dokumentów wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do
uzyskania przedłużenia ich ważności i niezwłocznego przekazania ich kserokopii
Zamawiającemu.
4. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentów umowa zostanie rozwiązana ze
skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
5. Zamawiający wymaga, aby kierowcy przewożący odpady u Zamawiającego, były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 ust. Kodeksu pracy,
przez Wykonawcę .
6. W przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia
nowej osoby/nowych osób wykonującej/ych czynności u Zamawiającego, zatrudnienie
winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy na realizację przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie
wykonywania ww. umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę
zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest
zobowiązany do zatrudnienia w ciągu 10 dni kalendarzowych (licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę.
7. W ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu
zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na postawie umowy o pracę przez
Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby na
podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu kopii umowy o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi
pracownika.
8. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast
Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w poszczególnych grupach
odpadów, do wartości ogólnej przedmiotu umowy wyłącznie w przedmiocie objętym
niniejszą umową.
10. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości niniejszej umowy, określonej
w § 3 ust. 1 nie przysługują żadne roszczenia.
11. Zamawiający ma prawo do Zwiększenia lub zmniejszenia ilości przekazywanych
odpadów o 30% w skali miesiąca.
c)

1.

2.
3.

§2
Usługa realizowana będzie z miejsca i w terminie wskazanym przez Zamawiającego
z uwzględnieniem terminu odbioru wskazanego w ofercie tj. w godzinach ……………..:
a) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Krysiewicza 7/8
➢ odbiór odpadów z grupy 18 01 03* – poniedziałek, środa, piątek
b) Szpital Św. Józefa (dziecięcy) przy ul. Nowowiejskiego 56/58
➢ odbiór odpadów z grupy 18 01 03* - poniedziałek, środa, piątek
➢ odbiór odpadów z grupy 18 01 82* - poniedziałek, środa, piątek
c) Pracownia Badań Przesiewowych ul. Nowowiejskiego 22/24
➢ odbiór odpadów z grupy 18 01 03* - poniedziałek, środa, piątek
d) Szpital Św.
Rodziny (położniczo-ginekologiczny i urologiczny)
przy
ul. Jarochowskiego 18
➢ odbiór odpadów z grupy 18 01 02* - poniedziałek, środa, piątek
➢ odbiór odpadów z grupy 18 01 03* - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,
piątek.
Zamawiający zastrzega, że odbiór, transport i utylizacja odpadów następować będzie
w przypadku świąt w dodatkowym uprzednio uzgodnionym terminie.
Zamawiający przewiduje zmianę częstotliwości wywozu odpadów w trakcie trwania
umowy.

4.
5.
6.
7.
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9.
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Na Wykonawcy usługi ciążyć będzie obowiązek zabezpieczenia opakowań
jednorazowych dla odpadów z grupy 18 01 02*.
Strony ustalają, że Wykonawca będzie dostarczał, mył i dezynfekował pojemniki,
odbierał pojemniki typu MGB 660 do zbierania odpadów z grupy o 18 01 03*.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia, mycia i dezynfekcji pojemników typu
MGB 660.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami transportu o ładowności zapewniającej
systematyczny odbiór odpadów od Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do utylizowania odpadów
zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 701 ze zm.).
Odpady Zamawiający przekazywał będzie na podstawie druku: KARTA
PRZEKAZANIA ODPADU.
§3
Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy (obejmującego
koszty załadunku, wyładunku, transportu, unieszkodliwiania, opakowań) na kwotę:
Wartość netto: …................. zł + podatek VAT …%, co daje wartość brutto: ............... zł
(słownie: ...................................................)
w tym:
a) za 1kg odpadów z grupy 18 01 02* - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy,
b) za 1kg odpadów z grupy 18 01 03* - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy,
c) za 1kg odpadów z grupy 18 01 82* - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy,
d) za 1kg odpadów z grupy 18 01 09 - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy,
e) za 1kg odpadów z grupy 15 02 03 - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy,
f) za 1kg odpadów z grupy 16 05 06* - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy,
g) za 1kg odpadów z grupy 16 05 09 - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy.
h) za 1kg odpadów z grupy 18 01 01 - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy.
i) za 1kg odpadów z grupy 18 01 04 - …............................ zł cena netto plus
obowiązujący podatek VAT …%, co stanowi wartość brutto ….............................. zł
(słownie: ….............................) zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym
integralną część umowy na wskazane konto Wykonawcy.
Rozliczanie dokonywane będzie za okresy miesięczne, fakturami wystawionymi przez
Wykonawcę w oparciu o dokumenty – Karty przekazania odpadu.

3.

4.
5.

Termin płatności ustala się na 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury
Zamawiającemu, przy czym za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres
platformy: www.efaktura.gov.pl.
Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
……………………………………………………

§4
Zmiana ceny w stosunku do oferowanej może nastąpić wyłącznie na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystąpienia do przetargu/
zmian cen urzędowych, zmiana stawki podatku VAT/ lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
2. Podstawą do ewentualnej zmiany ceny będzie wniosek Strony zawierający
szczegółowe określenie okoliczności uzasadniających zmianę.
3. Wykonawca z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 może wystąpić wcześniej niż po
upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
zmian, które są korzystne dla Zamawiającego.
4. Zmiana ceny, o której mowa w § 3 ust.1 musi nastąpić w formie aneksu do umowy
podpisanego przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług objętych niniejszą umową w okresie od
………….. r. do ………………..., będzie uzależniona od posiadania przez
Zamawiającego środków finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na rok
2020. W przypadku braku posiadania środków w planie finansowym na rok 2020
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty jego
zatwierdzenia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie
za zrealizowane dostawy.
§5
Ustala się termin realizacji zamówienia na okres 12 miesięcy tj. od dnia ………………… do
dnia ……………….2020 r.
§6
Wykonawca w zakresie świadczonej usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania
ponosić będzie konsekwencje prawne i finansowe przed organami uprawnionymi do
kontroli za prawidłowość odbioru, transportu i utylizacji odpadów oraz jednocześnie
zobowiązuję się do wykonania wydanych przez nich w tym zakresie zaleceń na własny
koszt.
§7
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z warunków
niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w następujących
przypadkach:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w wypadku otwarcia likwidacji wobec Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o jego
upadłość; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie siedmiu dni od
powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.
c) rażące naruszenie przez Wykonawcę podstawowych obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, tj. 3-krotny w ciągu miesiąca nieterminowy odbiór odpadów,
brak opakowań do odpadów.
d) utrata przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania
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umowy. Strony przy tym przyjmują, iż wynagrodzenie z tytułu udzielonych do dnia
obowiązywania umowy licencji zostało uiszczone przez Zamawiającego w ramach
wynagrodzenia wypłaconego do dnia obowiązywania umowy.
Odstąpienie od umowy, jak również rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy
powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji
Prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej Zamawiający może wykonać w terminie
do 12 miesięcy od zawarcia Umowy.
Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia niezależnie od prawa
odstąpienia, przysługującego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
§8
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości brutto umowy ustalonej w § 3 ust. 1 umowy gdy
którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca,
b) W wysokości 200,00 zł za każdy przypadek niewykonania usługi w terminie.
Zamawiający zastrzega, że po bezskutecznym wezwaniu w przypadku braku
możliwości lub nie realizowaniu przez Wykonawcę usług, o których mowa w § 1 umowy
Zamawiający zleci w trybie awaryjnym wykonanie usługi innemu podmiotowi. W takim
przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikłą za realizację usługi przez
inny podmiot, z jednoczesnym zachowaniem prawa do kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z należnego
wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zobowiązuje się poinformować wykonawcę
o skorzystaniu z tego prawa.
§9
Przez „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia, których nie można było przewidzieć ani
zapobiec, a które zaistniały po zawarciu umowy. W szczególności za „siłę wyższą”
uznać należy takie wydarzenia, jak działania wojenne, niepokoje społeczne, trzęsienia
ziemi, klęski żywiołowe, pożary, powodzie, działania władz – o ile mają wpływ na
prawidłowe realizowanie postanowień umowy i nie są wynikiem okoliczności zawinionej
przez stronę.
W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, mającego negatywny wpływ na
prawidłowe realizowanie postanowień umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje
zwolniona ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, na czas występowania „siły
wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio przedłużone.
W razie wystąpienia przypadku „siły wyższej”, strona, która ze względu na „siłę
wyższą” nie może zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić
pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz podać dane na temat okoliczności „siły
wyższej” oraz ich wpływu na
realizację zobowiązań.
Po ustaniu „siły wyższej”. strona dotknięta działaniem „siły wyższej”, jest
zobowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania
okoliczności lub zdarzeń „siły wyższej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają
nowy termin realizacji umowy.
§ 10
Przedmiot umowy nie może być przenoszony przez Wykonawcę na osoby trzecie.
Należności wynikające z umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą
być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu zgodnie z art. 144 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. 1986 ze
zm.):
a. zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
b. konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron,
bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,

strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany
te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują
zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny
ofert.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 3 jest nieważna.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
6. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z realizacją i interpretowaniem
umowy odbywać się w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za
pokwitowaniem lub listami poleconymi wcześniej przesłanymi drogą mailową.
7. Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp., składane przez
Zamawiającego w związku z Umową, mogą być przesłane Wykonawcy również drogą
elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy podany w Umowie lub na inny wskazany
pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę adres e-mail, ze skutkiem doręczenia bez
obowiązku składania podpisu elektronicznego.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności
formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
9. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stanowią inaczej oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. 2018 r.
poz. 992 ze zm.).
10. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo
dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.
11. Stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed
uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których
mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru
określonego przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę
podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający
wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim
przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od
udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
c.

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
2) Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
ZAMAWIAJĄCY
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