
Załącznik nr 2  
do zapytania cenowego nr 26/2012/ZC 

WZÓR UMOWY 

 

Strona 1 z 3 

 

 

UMOWA Nr ………………. 

WYWÓZ ODPADÓW MEDYCZNYCH 

Zamówienie publiczne nieprzekraczające równowartości kwoty 14.000 Euro        

nr 26/2012/ZC 

 

Zawarta w dniu …………………….. r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 

kwoty 14.000 Euro   

pomiędzy: 

 

 ……………………………………………………………..……….……………….. 

………………………………………………………..……………….…………….. 

NIP : ……………………...……………………………………………………….. 

REGON : …………………………………………………………………………. 

nr pozwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne nr ………….……………………………………………………………………………………………… 

organ wydający……………………………………………………………………………………………………………. 

firma reprezentowana przez …………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

a 

 Domem Pomocy Społecznej nr 2  

41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

NIP: 644-28-80-691 

REGON: 000665248 

reprezentowanym przez Dyrektora Danutę Dudek 

zwanym dalej Zamawiającym 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamówienia udziela się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 14.000 

Euro obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej nr 2 zwanego dalej Regulaminem. 

2. Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia.  

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. na okres 12 miesięcy od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013 r. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot zamówienia stanowi wywóz odpadów oznaczonych kodem 180103 wg. 

Rozporządzenia MOŚ z dnia 27.09.2001 r. (Dz.U. nr 112 poz. 1206) do Ustawy o 

odpadach z dnia 27.04.2011 r. (Dz.U. nr 62 poz. 628) pochodzących z prowadzenia 

działalności Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 i dostarczania 

ich do zakładu utylizacji.  
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2. Częstotliwość wywozu: dwa razy w miesiącu w drugim i czwartym tygodniu miesiąca w 

godzinach od 7 do 15 – łącznie 24 razy w trakcie trwania umowy, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego 

3. Wykonawca przy każdym odbiorze odpadów dostarczał będzie Zamawiającemu na 

wymianę odpowiednie opakowania: 

 pojemnik plastikowy o poj. 1 L w ilości 1 szt., 

 pojemnik kartonowy o poj. 7,5 L w ilości 1 szt. 

4. Odpady wywożone będą wyspecjalizowanym sprzętem do zakładu utylizacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojemników najpóźniej do dnia 

27.12.2012 r. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem 

jego wykonania. 

7. Integralną częścią umowy jest Formularz Ofertowy. 

8. Zamawiający odpowiedzialny jest za gromadzenie odpado w w sposo b zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. W sprawie szczego łowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi. 

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odpado w, gdy stan techniczny  

opakowania uniemoz liwia ich bezpieczny transport. O uszkodzeniu opakowania 

Zamawiający zobowiązany jest powiadomic  kierowcę dokonującego odbioru. 

10. W razie nieodpowiedniego opakowania przez Zamawiającego odpado w lub uz ycia 

opakowan  niezgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w 

sprawie szczego łowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, 

poz. 940) ponosi on wszelką odpowiedzialnos c  za konsekwencje wynikłe z tego faktu. 

11. Do biez ących kontakto w, przyjmowania wszelkich uwag i sugestii oraz sprawowania 

wewnętrznego nadzoru mad przebiegiem realizacji zobowiązan  niniejszej umowy Strony 

wyznaczają:  

ze strony Zamawiającego: Kierownik Zespołu Pielęgniarek – Ewa Szafirska 

ze strony Wykonawcy: ............................................................................................................ 

 
§ 3 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za okres dwunastu 

miesięcy, zgodnie z ofertą cenową będzie wynagrodzenie wg. ogólną kwotę w wysokości:  

            

Wartość ogółem netto …………………………………………………………………………………………………  

 

Wartość ogółem VAT ………………………………………………………………………………………………….. 

   

               Wartość ogółem brutto ……………………………………………………………………….……………………… 

 

Słownie wartość ogółem brutto……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Cena oferty jest stała, niezmienna przez okres realizacji zamówienia tj. 12 miesięcy. 

Zamawiający zakazuje zmian, chyba, że wynikają z wprowadzenia koniecznych zmian 
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wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

3. Fakt odebrania odpadów musi zostać udokumentowany listem przewozowym kierowcy.  

 

§ 4 

 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie rachunków\faktur 

jeden raz w miesiącu. Termin zapłaty ustala się na 14 dni od daty doręczenia 

rachunku\faktury. 

2. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

§ 5 

 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za każdą rozpoczęta dobę zwłoki w 

wykonaniu określonych w umowie zadań, w wysokości 5% wartości ogółem brutto 

umowy określonej w § 3 ust. 1. 

 

§ 6 

 

1. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każdej ze stron przysługuje rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowych sankcji w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o 

tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

4. Wykonawca może powierzyć  wykonanie części zamówienia  innej osobie lub 

podmiotowi (podwykonawcy) tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających  z  nie wykonania umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

- jeden dla Zamawiającego, 

- jeden dla Wykonawcy. 

 

                                 Wykonawca:                                                        Zamawiający: 

 

 

 

 

 ………………………………………………..                      ……………………………………………………… 


