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 Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 
 

 
UMOWA Nr  TZPIZI- ……../13 (projekt) 

zawarta w  Płocku, dnia   ………………...2013 r.  pomiędzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  

09-400 Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr - 0000029842;      

REGON - 610317845;     NIP  - 774 10 02 289;   

reprezentowany przez: 

1. mgr Lucynę Kęsicką Dyrektora WSPRiTS w Płocku  

      2. mgr Urszulę Kamińską p.o. Głównej Księgowej         

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

kod pocztowy   ……………………………………  

 ulica  ………………………………………..   

wpisana do rejestru ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

REGON – …………………………,   NIP - …………………………………….., 

 

reprezentowana przez 

 

1. …………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………….. 

 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 
  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym  
Nr TZPiZI.-Zap.Ofer.-250/13/U/13 ogłoszonym na stronie internetowej Zamawiającego dnia  
…………………- 2013 r. Strony zawierają umowę następującej treści: 
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§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny odbiór transport i utylizacja odpadów medycznych 

pochodzących z działalności służb medycznych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i utylizacji odpadów medycznych w ilości …………….. kg, 

(zwanych w dalszej części umowy odpadami) o następujących kodach ……………; ………………………… . 

3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia …………..2013 r., która 
stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 1. 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi stanowiący przedmiot umowy Strony ustalają na dzień podpisania 
umowy.  

2. Usługa będąca przedmiotem umowy realizowana będzie w okresie 24 miesięcy. 
3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

powtarzających się uchybień w zakresie, jakości świadczonych usług lub terminów ich wykonania. 
 

§ 3 
1. Odbiory odpadów od Zamawiającego realizowane będą sukcesywnie, co trzy dni nie rzadziej jednak 

jak dwa razy w tygodniu w godz. od 08:00 do 14:00, a wielkość odpadów uzależniona będzie od 
aktualnego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie ograniczenie odbioru w zakresie ilościowym. 

2. Odbiór odpadów od Zamawiającego będzie następował w oparciu o protokół przekazania (karta 
odbioru) zgodnie z kodami przekazanych odpadów z oznaczeniem ilości w kg, daty oraz 
ewentualnych uwag, co do ich stanu. 

3. Odbiorca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem wymogów określonych w ustawie z dnia 14 
grudnia 2012 roku o odpadach Dz. U. z 20123 r poz. 21). 

4. Odbiór odpadów dokonywany będzie transportem Wykonawcy z poszczególnych miejsc wyjazdowych 
ambulansów sanitarnych tj. 
1) Płock ul. Strzelecka 3, 
2) Płock ul. Gwardii Ludowej 5, 
3) Płock ul. Armii Krajowej 62, 
4) Płock ul. Kolejowa 2a (w okresie od 01czerwca do 30 września), 
5) Gąbin ul. Płocka 19A, 
6) Wyszogród ul. Płocka 29,  
7) Staroźreby ul. Płocka 34, 
8) Gostynin ul. Przemysłowa 1, 
9) Sierpc ul. Braci Tułodzieckich 19.  

5. Z chwila odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich unieszkodliwienie. 
6. Podstawą rozliczenia będzie ilość faktycznie odebranych do unieszkodliwienia odpadów. Odpady 

medyczne ważone będą na miejscu u Zamawiającego podczas odbioru, na wadze zainstalowanej w 
samochodzie Wykonawcy, zaś ich waga każdorazowo odnotowana będzie w protokóle przekazania. 

7. Odpady medyczne zostaną unieszkodliwione zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w  sprawie dopuszczalnych warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 ze zm.).  

8. Miejscem utylizacji odpadów medycznych będzie instalacja do spalania odpadów medycznych 
zlokalizowana w ……………………………..…………………. przy ul. ……………………………………………………… . 

9. W przypadku awarii instalacji wskazanej w ust. 8 Wykonawca zapewni unieszkodliwianie odpadów w 
innej jednostce bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

10. Do bieżącej współpracy: 
- Zamawiający wyznacza: ………………………………….. tel. …………………………… 
- Wykonawca wyznacza: ………………………………….. tel. …………………………….. 
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§ 4 

1. Strony umowy przyjmują, że jednostką rozliczeniową jest – 1 kg odpadów medycznych 
2. Wartość umowy  brutto wyniesie …………….. zł (słownie: ……………………………….. ../100). 
3. Należność za odbiór odpadów wyliczana będzie według cen jednostkowych netto określonych  

w ofercie Wykonawcy + należny podatek.  
4. Ceny wymienione w ofercie Wykonawcy obejmują koszt ważenia odpadów, załadunku, transportu  

i utylizacji. 
5. Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie będą niezmienne przez okres trwania umowy  

z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 
6. Ceny odpadów objętych umową mogą ulec zmianie tylko w przypadku zmiany cen urzędowych, 

zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie zmiany obliguje Wykonawcę do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego o wprowadzonych zmianach.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do cen promocyjnych w trakcie trwania umowy. 
8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem za okres miesięczny w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. 
9. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. W przypadku nieterminowej płatności należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 

od wartości dostarczonego produktu do Zamawiającego za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 5 

1. Zamawiający, Zapewni, że odpady przekazywane Wykonawcy będą odpowiednio opakowane,  
w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środków transportu oraz przed kontaktem 
pracowników z odpadami. Opakowanie będzie odpowiednio dobrane do rodzaju znajdującego się  
w nim odpadu, tak, aby uniemożliwić kontakt pracowników Wykonawcy z odpadem poprzez 
przypadkowe rozerwanie opakowania, przemoknięcie lub przypadkowe otworzenie się podczas 
rozładunku oraz podawania do unieszkodliwienia. Opakowanie będzie ponadto zabezpieczać przed 
zranieniem pracowników Wykonawcy przez ostre przedmioty, mogące znajdować się w odpadach, 
takie jak igły, skalpele itp. przedmioty. 

2. Zamawiający gwarantuje spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 
roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (D.U. nr 139, poz. 
940 ). 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
a) niedotrzymania uzgodnionego terminu odbioru odpadów w wysokości 0,5% należności brutto 

nie odebranej ilości odpadów za każdy  dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części 
umowy . 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę na zasadach 
ogólnych KC. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych z należności 
Wykonawcy. 

§ 7 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może również odstąpić od umowy 
w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) bez konsekwencji, o których mowa w §6 ust. 3 niniejszej umowy. 
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§ 8 

Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, pod rygorem 
nieważności w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

§ 9 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, Wykonawca nie 
może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego,  
a wynikających z niniejszej umowy. Czynność prawna dokonana bez tej zgody jest nieważna, co stanowi 
konsekwencję postanowień art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654 z póź. zm.). 

§ 10 

Właściwym dla rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy szczególne związane z treścią umowy. 

§ 12 

Wykonawca  w  czasie  trwania  umowy  podlega  regularnej  ocenie  zgodnie  z  normą ISO 9001:2008. 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
Wykonawcy. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

 

 

…………………………………. 

 

         ………………………………. 

 

 

 

 

………………………………….. 

 

 
 

 
 
 
 
 


