Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY – dla pakietu nr 1
UMOWA NR

/2017

zawarta w dniu …………...2017 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP:
633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem …………………… prowadzonego
przez ………………………………………………………………………………………, która posługuje się
numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON …………….…………,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych
rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników” (BZP.38.382-37.17), ogłoszonego w BZP na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …………………
§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów
medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Rodzaje odpadów, ich
kody ilości i ceny jednostkowe podane zostały w załączniku nr 1 do umowy.
2. Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów musi być świadczona zgodnie z obowiązującymi
przepisami w przedmiotowym zakresie wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Netto:……………………………… zł /słownie: …………………………….……………………
Brutto: …………………………..… zł /słownie: …………………………………………………

4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 23.01.2018 r. do dnia 22.01.2020 r.
5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego za przekazanie odpadów i podpisanie KPO jest
6.

Pani Małgorzata Domek 032/ 47 84 540 lub w zastępstwie Pracownik Działu Administracyjno –
Gospodarczego i Zaopatrzenia tel. 691 120 009.
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów
oraz podpisanie Karty Przekazania Odpadów (KPO) oraz Dokumentu potwierdzającego
unieszkodliwienie Odpadów (DPU) jest ………………………………… tel. …………………………..

§3
Warunki płatności

1. Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

wystawioną fakturą w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po
uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia(zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w
transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 8 ust 5.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane
z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż
celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową
działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż 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. 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 nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
Obowiązki Wykonawcy

1.

1

Wykonawca użyczy na czas trwania umowy 4 wózki do transportu odpadów (umyte,
wydezynfekowane) na kołach łożyskowych o średnicy nie mniejszej niż 20 cm, o estetycznym
wyglądzie, w bardzo dobrym stanie technicznym 1 , wykonane z tworzywa nadającego się do

Bardzo dobry stan techniczny wózków – wózki bez uszkodzeń mechanicznych, posiadające konstrukcję umożliwiającą odpływ wody,
wszystkie części wózka odporne na korozje, pokrywa zamykana górna wyposażona w sprawny zamek, koła pełne lub dętkowe z pełnym

dezynfekcji z możliwością ich zamknięcia. Objętość jednostkowa wózka – około 1 m³(+/- 0,2 m³),
szerokość nie większa niż 80 cm. Wykonawca podstawi wózki w pierwszym dniu obowiązywania
umowy. Wózki będą służyć do transportu odpadów z oddziałów szpitalnych i innych komórek
organizacyjnych Szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 do chłodni znajdującej się w odległości ok. 400
m od budynku głównego (3 wózki) oraz z oddziałów Szpitalnych i innych komórek
organizacyjnych Szpitala przy ul. Krasickiego 21 do stacjonarnego pomieszczenia do
tymczasowego przechowywania odpadów zlokalizowanego w w/w budynku (1 wózek).
2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub naprawy uszkodzonych wózków, gdy
uszkodzenia te wynikają z eksploatacji, z zachowaniem wymogów technologicznych, po
otrzymaniu informacji od Zamawiającego.
3. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 11 pojemników (kontenerów) o estetycznym wyglądzie, w
bardzo dobrym stanie technicznym, z możliwością ich zamknięcia oraz z tworzywa nadającego
się do dezynfekcji. Objętość jednostkowa pojemnika (kontenera) około 1 m³, szerokość nie większa
niż 80 cm. Wykonawca podstawi wózki w pierwszym dniu obowiązywania umowy. Wykonawca
zobowiązany jest do wymiany lub naprawy uszkodzonych wózków, gdy uszkodzenia te
wynikają z eksploatacji, z zachowaniem wymogów technologicznych, po otrzymaniu informacji
od Zamawiającego.
4. Wykonawca odbiera odpady w pojemnikach(kontenerach) i każdorazowo podstawia zamiennie
11 czystych pojemników( kontenerów). Lokalizacja pojemników (kontenerów) 10 szt. chłodnia
Szpitala przy Alei Jana Pawła II, oraz 1 pojemnik(kontener) w stacjonarnym pomieszczeniu do
tymczasowego przechowywania odpadów w Szpitalu przy ul. Krasickiego 21.
5. Wykonawca powinien posiadać dokument poświadczający aktualną legalizację wagi, dostępne na
każde żądanie Zamawiającego
6. Ważenie odpadów każdorazowo odbywa się w obecności przedstawiciela zamawiającego tj.
pracownika Działu Administracyjno-Gospodarczego i Zaopatrzenia w chłodni przy Alei Jana
Pawła II (odpady z komórek Szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 oraz odpady z komórek Szpitala
przy ul. Krasickiego 21), tj. w miejscu odbioru na wadze będącej własnością Wykonawcy.
7. Odpady będą ważone dwukrotnie na terenie WSS Nr 2- pierwszy raz przez pracownika
zamawiającego na wadze własnej, po raz drugi wagą Wykonawcy w celu ewentualnej korekty.
Każdorazowo odbiór i waga odpadów musi być potwierdzone przez Wykonawcę, jak i przez
pracownika na Karcie Przekazania Odpadu (KPO), co będzie podstawą do rozliczeń finansowych
i ewidencji. Wykonawca każdorazowo przygotowuje 2 szt. KPO po jednej dla każdej ze stron.
Wykonawca sporządza również dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych
odpadów medycznych (DPU). Wykonawca przekazuje oba dokumenty w wersji papierowej.
8. Odbiór odpadów zgromadzonych w chłodni Szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 w wózkach do
transportu i pojemnikach (kontenerach) oraz w stacjonarnym pomieszczeniu chłodniczym
Szpitala ul. Krasickiego 21 będzie następował w ciągu 24 godzin po telefonicznym zgłoszeniu pod
nr …………………. lub minimum raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godz.
od ………………………2; w przypadku, gdy termin odbioru odpadów przypada w dzień wolny
od pracy (święto), Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu następnym. W
przypadku konieczności dodatkowego odbioru odpadu, nastąpi on w ciągu 24 godzin od
momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo na 15
minut przed odbiorem odpadów powiadomi telefonicznie Zamawiającego (nr tel. 32- 4784 287 lub
32-47 84 540 lub 691120009).
9. Transport odpadów (na koszt Wykonawcy) z placówki Zamawiającego będzie dokonywany
specjalistycznym środkiem transportu o ładowności pozwalającej na transport odpadów w ilości
wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany posiadać co najmniej 1 samochód
do realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Transport odpadów niebezpiecznych bezpośrednio do spalarni bez możliwości ich przejściowego
składowania i przepakowywania;

bieżnikiem z gumy niebrudzącej, łożyska w kołach metalowe lub walcowe.
2
Tj. w przedziale czasowym od godz. 08:00 do godz. 9:00, lub od godz. 08:00 do godz.10:00 lub od godz. 08:00 do godz. 11:00 lub od
godz. 08:00 do godz. 12:00 - zgodnie z deklaracją Wykonawcy przedstawioną w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i Formularzu
asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

11. Przekazanie odpadów do uprawnionego zakładu lub uprawnionych zakładów w przypadku
posiadania umowy z kilkoma zakładami utylizacji lub ich termicznego unieszkodliwiania zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
12. Przejęcie całkowitej odpowiedzialności za odebrane od Zamawiającego odpady i zachowanie
wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa w dalszym postępowaniu z odpadami
będącymi przedmiotem umowy;
13. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowej w ciągu 2 dni roboczych oraz
jakościowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania za pomocą faksu pod nr ………………,
lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr ………………. Zamawiający dodatkowo
potwierdzi reklamację pismem poleconym.
14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pozwolenia dotyczącego zbierania i transportu
odpadów o kodach wymienionych w Załączniku nr 1; (Pozwolenie nr ………………… z
dnia
………………….,
wydane
przez
…………………………………
ważne
do
dnia …………………………………….);
15. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umów z podmiotami, które mają pozwolenie na
unieszkodliwianie odpadów o kodach wymienionych w Załączniku nr 1;
16. Przedstawienie nowych pozwoleń w przypadku zakończenia okresu obowiązywania pozwoleń, o
których mowa w ust. 14 i 15, m.in. w trakcie trwania umowy, w miesiącu upływu ważności
poprzednich.
17. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§5
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1.

2.

Zamawiający zobowiązany jest do:
a) selektywnego gromadzenia odpadów;
b) gromadzenia odpadów w pojemnikach (kontenerach) w punkcie czasowego magazynowania,
tj. chłodni stanowiącej własność Zamawiającego, do momentu ich odbioru przez Wykonawcę
w terminach wskazanych w § 4 pkt 8;
c) prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów
d) eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;
e) odpowiedzialności za stan ilościowy pojemników jako ich użytkownik;
f) zapewnienia swobodnego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów i utrzymania porządku
w jego bezpośrednim otoczeniu.
Zamawiający uprawniony jest do:
a) kontroli sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę;
b) zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy w przypadku
nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową dłużej niż 48
godzin od zgłoszenia, z wyłączeniem sobót i niedziel; uprawnienie to nie wyłącza możliwości
domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 7.
§6
Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

a) ze strony Zamawiającego – …………………………………………………..
b) ze strony Wykonawcy - ……… ……………………………………………….
(imię i nazwisko)
§7
Kary umowne
1.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 0,2% wartości usługi jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji usługi;
c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 17,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy.
2.
3.
4.

5.

Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od opóźnień w regulowaniu
zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§8
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy wskazanym Podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia*
Lp.
Firma Podwykonawcy

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Nazwa części zamówienia

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe
zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) korzystanie z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy
b) w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej
obowiązującej stawki podatku VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nie wykonania usługi lub wykonania jej
nieterminowo. Postanowienie § 7 ust. 1 a) stosuje się odpowiednio.
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 tych

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
8. Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
9. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, że
nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez
postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi
ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie
skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone
do postanowień dotkniętych nieważnością.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1.

Załączniki do umowy:
Formularz asortymentowo – cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR UMOWY – dla pakietu nr 2
UMOWA NR

/2017

zawarta w dniu …………...2017 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP:
633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem …………………… prowadzonego
przez ………………………………………………………………………………………, która posługuje się
numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON …………….…………,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych
rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników” (BZP.38.382-37.17), ogłoszonego w BZP na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …………………
§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów
kuchennych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Rodzaje odpadów, ich
kody ilości i ceny jednostkowe podane zostały w załączniku nr 1 do umowy.
2. Usługa odbioru i transportu odpadów musi być świadczona zgodnie z obowiązującymi
przepisami w przedmiotowym zakresie wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Netto:……………………………… zł /słownie: …………………………….……………………
Brutto: …………………………..… zł /słownie: …………………………………………………

4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 23.01.2018 r. do dnia 22.01.2020 r.
5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego za przekazanie odpadów i podpisanie KPO jest
6.

Pani Małgorzata Domek 032/ 47 84 540 lub w zastępstwie Pracownik Działu Administracyjno –
Gospodarczego i Zaopatrzenia tel. 691 120 009.
Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów
oraz podpisanie Karty Przekazania Odpadów (KPO) jest …………………………………
tel. …………………………..

§3
Warunki płatności

1. Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

1.

wystawioną fakturą w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po
uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia(zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w
transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 8 ust 5.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane
z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż
celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową
działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż 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. 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 nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Odbioru odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 w pojemnikach
które dostarczy Zamawiający.
2) Odbiór odpadów, wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, zgromadzonych w chłodni
Szpitala przy al. Jana Pawła II 7 lub w pomieszczeniu gospodarczym w Szpitalu przy ul.
Krasickiego 21, w pojemnikach jednorazowych. Termin odbioru odpadów będzie następował

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

do ……………… godzin3 od telefonicznego zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego pod
numerem ................................ lub minimum raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w
godzinach od 8:00 do 12:00. W przypadku, gdy termin odbioru odpadów przypadnie w dzień
wolny od pracy (święto) Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu następnym;
Ważenie odpadów (każdorazowo) na wadze będącej na wyposażeniu Wykonawcy, w
obecności przedstawiciela Zamawiającego (pracownika Działu AdministracyjnoGospodarczego i Zaopatrzenia), w chłodni przy Alei Jana Pawła II 7 (odpady z komórek
szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 oraz odpady z komórek szpitala przy ul. Krasickiego 21), tj.
w miejscu odbioru odpadów.
Wykonawca posiada dokument poświadczający aktualna legalizację wagi, dostępny na każde
wezwanie Zamawiającego.
Odpady będą ważone dwukrotnie na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2.
Pierwszy raz przez pracownika Zamawiającego wagą własną, po raz drugi wagą Wykonawcy
w celu ewentualnej korekty wagi. Każdorazowo odbiór i waga odpadów musi być
potwierdzona przez Wykonawcę, jak i przez pracownika Zamawiającego na Karcie
Przekazania Odpadu (KPO), co będzie podstawą do rozliczeń finansowych i ewidencji. KPO
będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca każdorazowo przygotowuje 2 szt. Karty Przekazania Odpadów po jednej dla
każdej ze stron. Wykonawca przekazuje każdy z tych dokumentów w wersji papierowej.
Zwrot karty, o której mowa w ust. 5, odbywa się każdorazowo dnia następnego po
wykonaniu usługi wraz z potwierdzeniem wykonania usługi transportu, przejęcia odpadów;
Odbiór odpadów (na koszt Wykonawcy) następuje za pomocą specjalistycznego środka
transportu Wykonawcy o ładowności pozwalającej na transport odpadów w ilości wskazanej
w Załączniku nr 1 do umowy,
Przejęcie całkowitej odpowiedzialności za odebrane od Zamawiającego odpady i zachowanie
wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa w dalszym postępowaniu z
odpadami będącymi przedmiotem umowy;
Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowej w ciągu 2 dni roboczych
oraz jakościowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania za pomocą faksu pod
nr ……………… lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr ……………….
Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania pozwolenia dotyczącego zbierania i transportu
odpadów o kodzie wymienionym w Załączniku nr 1; (Pozwolenie nr ………………… z
dnia
………………….,
wydane
przez
…………………………………
ważne
do
dnia …………………………………….);
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umów z podmiotami, które mają pozwolenie na
unieszkodliwianie odpadów o kodzie wymienionym w Załączniku nr 1;
Przedstawienie nowych pozwoleń w przypadku zakończenia okresu obowiązywania
pozwoleń, o których mowa w ust. 11 i 12, m.in. w trakcie trwania umowy, w miesiącu upływu
ważności poprzednich.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§5
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1.

3

Zamawiający zobowiązany jest do:
a) selektywnego gromadzenia odpadów;
b) gromadzenia odpadów w pojemnikach jednorazowego użytku w punkcie czasowego
magazynowania, tj. chłodni lub pomieszczenia byłej kotłowni, do momentu ich odbioru przez
Wykonawcę w terminach wskazanych w § 4 ust. 2;
c) prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów;

Tj. do 24 godzin lub do 48 godzin - zgodnie z deklaracją Wykonawcy przedstawioną w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i
Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).

d) eksploatacji pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;

e) odpowiedzialności za stan ilościowy pojemników jako ich użytkownik;
f) zapewnienia swobodnego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów i utrzymania porządku
w jego bezpośrednim otoczeniu.
2.

Zamawiający uprawniony jest do:
a) kontroli sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę;
b) zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy w przypadku
nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych niniejszą umową dłużej niż 48
godzin od zgłoszenia, z wyłączeniem sobót i niedziel; uprawnienie to nie wyłącza możliwości
domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 7.
§6
Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

a) ze strony Zamawiającego – …………………………………………………..
b) ze strony Wykonawcy - ……… ……………………………………………….
(imię i nazwisko)
§7
Kary umowne
1.

2.
3.
4.

5.

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 0,2% wartości usługi jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji usługi;
c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 14,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy.
Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od opóźnień w regulowaniu
zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§8
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy wskazanym Podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia*
Lp.
Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe
zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) korzystanie z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy
b) w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT,
Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej
obowiązującej stawki podatku VAT.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
z winy Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nie wykonania usługi lub wykonania jej
nieterminowo. Postanowienie § 7 ust. 1 a) stosuje się odpowiednio.
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 tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, że
nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez
postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi
ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie
skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone
do postanowień dotkniętych nieważnością.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:
1. Formularz asortymentowo – cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WZÓR UMOWY – dla pakietu nr 3
UMOWA NR

/2017

zawarta w dniu …………...2017 roku w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym
nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000048508, nr NIP:
633-10-45-778,
reprezentowanym przez:
mgr Grażyna Kuczera - Dyrektor
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
wpisaną do Rejestru ……………………………… pod numerem …………………… prowadzonego
przez ………………………………………………………………………………………, która posługuje się
numerem NIP ……………………………. oraz numerem REGON …………….…………,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………….,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.

§1
Tryb zawarcia umowy
Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w następstwie przeprowadzenia przetargu
nieograniczonego pn. „Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i innych
rodzajów odpadów oraz dostawy pojemników” (BZP.38.382-37.17), ogłoszonego w BZP na stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nr …………………
§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy pojemników jednorazowego użytku dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe podane zostały w
załączniku nr 1 do umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez
konsekwencji finansowych, podczas obowiązywania niniejszej umowy
3. Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Netto:……………………………… zł /słownie: …………………………….……………………
Brutto: …………………………..… zł /słownie: …………………………………………………

4. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 23.01.2018 r. do dnia 22.01.2020 r.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest dopuszczony do obrotu
i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w ust. 1
a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny.
§3
Warunki płatności

1. Należność za dostarczany przedmiot zamówienia płatna będzie zgodnie z prawidłowo

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

wystawioną fakturą w terminie 60 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, po
uprzednim dostarczeniu przedmiotu zamówienia(zgodnie z Ustawą o Terminach Zapłaty w
transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
Płatność nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest
podać na fakturze numer umowy.
Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciążony kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej za okres opóźnienia w zapłacie.
Ceny jednostkowe podane w Załączniku Nr 1 do umowy będą stałe przez okres obowiązywania
umowy, z zastrzeżeniem zapisu § 9 ust 5.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane
z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez
poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też
faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby
Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew,
subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż
celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową
działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż 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. 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 nieważności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % ceny ogółem wskazanej jako
brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego
obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymieniony w Załączniku nr 1 do Umowy towar
według jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 3 dni
roboczych od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu ………………………,
lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr …………………. Zamawiający
dodatkowo potwierdzi zamówienie pismem poleconym.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji ilościowej w ciągu 2 dni roboczych oraz
jakościowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania za pomocą faksu pod nr ………………

3.

4.
5.
6.

7.

lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie pod nr ………………. Zamawiający dodatkowo
potwierdzi reklamację pismem poleconym.
W przypadku niedotrzymania terminu dostaw przez Wykonawcę Zamawiający dokona zakupu
we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą w poniesionych kosztach. Uprawnienie to nie
wyłącza możliwości domagania się przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 8.
Wykonawca dostarcza towar na własny koszt i ryzyko loco Magazyn Zamawiającego.
Dostawy będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00
do 13:00.
Dostarczany przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną
w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania
dla bezpośredniego użytkownika.
Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
§5
Jakość

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

5.

Dostarczony towar powinien być dobrej jakości oraz posiadać aktualne pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca jest obowiązany do przedłożenie pozwoleń, o których mowa w ust. 1 na każde
wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega
od obowiązujących norm z zastrzeżeniem reguł odbioru określonych w § 6 umowy. W takim
przypadku Zamawiający wezwie faksem Wykonawcę do wymiany wadliwego towaru na towar
dobrej jakości w terminie określonym w § 4 ust. 2 na własny koszt i ryzyko. Po przekroczeniu
w/w terminu Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę różnicą
w poniesionych kosztach.
§6
Warunki odbioru
Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego w trakcie realizacji dostaw.
Dostawy zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy, tj. faktury VAT.
Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia) ponosi Wykonawca.
Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:
- sprawdzenie jakości i ilości dostawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyrobów
jednorazowego użytku odbiór jakościowy odbywa się w momencie użyciu wyrobu,
- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym,
- sprawdzenie zgodności pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania, jeżeli takie będą
wymagane.
W przypadku rozbieżności pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony
zostanie protokół odbioru dostawy, który winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku
odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty lub odmowy zapłaty za przedmiot
dostawy.
§7
Osoby odpowiedzialne

Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją umowy jest:

a) ze strony Zamawiającego – …………………………………………………..
b) ze strony Wykonawcy - ……… ……………………………………………….
(imię i nazwisko)
§8
Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 0,2% wartości usługi jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień
opóźnienia przekraczający termin realizacji usługi;
c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 7,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości
umowy.
2. Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od opóźnień w regulowaniu
zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§9
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza (wg oferty), że powierzy wskazanym Podwykonawcom wykonanie
następującej części zamówienia*
Firma Podwykonawcy
Lp.

2.
3.
4.
5.

Nazwa części zamówienia

* W przypadku zadeklarowania w ofercie, że Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części
zamówienia - powyższy punkt przyjmie brzmienie: Wykonawca oświadcza, że wykona całe
zamówienie we własnym zakresie.
Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku
porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem:
a) zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę
w okresie trwania umowy lub gdy w trakcie realizacji umowy produkcja produktu zostanie
wstrzymana lub produkt zostanie wycofany ze sprzedaży, Wykonawca zaoferuje produkt
równoważny dla wstrzymanego lub wycofanego produktu, w tej samej ilości, jednak nie
droższy,
b) w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisowo prawa zmianie ulegnie stawka podatku
VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze
zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT;

c) zmiany zakresu rzeczowego tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem

6.
7

8

9

7.
8.

9.

synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych parametrach
leczniczych, mogą nastąpić w przypadkach:
- definitywnego wycofania produktu z obrotu lub wykreślenia z rejestru produktów
leczniczych i materiałów medycznych;
- wprowadzenia nowych produktów do obrotu i stosowania.
Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiana siedziby, adresu Wykonawcy nie wymaga zmiany
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy
Wykonawcy w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego: nie dokonania dostawy, dokonania
jej nieterminowo, nie dostarczenia wszystkich przedmiotów zamówienia, dostarczenia towaru o
złej jakości lub nie posiadającego deklarowanych właściwości. Postanowienie § 8 ust. 1 lit. a)
stosuje się odpowiednio.
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. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Niniejszy dokument Umowy obejmuje wszelkie postanowienia umowy, żadne z oświadczeń,
zapewnień lub porozumień, które nie są objęte tym dokumentem, nie składa się na treść Umowy.
Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszej Umowy są nieważne, albo gdyby wystąpiła
luka w niniejszej Umowie, ważność pozostałych ustaleń nie jest przez to naruszona chyba, że
nieważnością dotknięte są istotne postanowienia umowy lub z jej treści wynika, iż bez
postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta. Zastąpione one zostaną takimi
ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie
skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone
do postanowień dotkniętych nieważnością.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:
1. Formularz asortymentowo – cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

