
Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. 
Nr 06/2020 

1 | S t r o n a  
 

Umowa Nr ………/2020 
(Projekt umowy) 

zawarta w dniu …………… roku, w Warszawie, 
pomiędzy: 
Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wy-
dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość kapitału 
zakładowego: 26 692 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  
reprezentowaną przez: 

1) ……………………….. - …………………………………  
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”  
a: 
………………………….. (Imię i nazwisko) z siedzibą w …………………………… (miejscowość i kod 
pocztowy), ul……… , prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod nazwą 
………………..………………........ (pełna nazwa firmy), NIP………..…, REGON ……….… 

lub 
„………………………..” z siedzibą w........................... (miejscowość i kod pocztowy), ul. ………………., 
prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
………… NIP…………., REGON ………………… 
reprezentowanym przez: 
…………………….. (Imię i nazwisko) - ………………………………… (stanowisko) 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”.  
Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 
§ 1.  

TRYB POSTĘPOWANIA 
Niniejszą Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 1843), w trybie przetargu nieograniczonego na: 
odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego 
Sp. z o.o. (nr postępowania 06/2020).  

 
§ 2.  

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi odbioru, wywozu  

i unieszkodliwiania odpadów medycznych Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., zwane dalej 
„przedmiotem umowy” na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
i niniejszej Umowie. 

2. W ramach realizacji przedmiotowej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, zała-
dunku, wywozu i utylizacji odpadów medycznych o kodach określonych w katalogu zamiesz-
czonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie kata-
logu odpadów (Dz. U. poz. 1923): 
18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki; 
18 01 02 – części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania; 
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18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy 
zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne 
podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt; 
18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne; 
18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 
18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08; 
15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. 

3. Prace wykonywane w ramach niniejszej Umowy muszą być prowadzone z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz uzgodnieniami dokonanymi w trak-
cie realizacji prac, m.in. zgodnie z: 
1) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, 730, 1403 i 1579); 
2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 

późn. zm.); 
3) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 382, 534, 730 i 1123); 
4) Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140); 
5) Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 542, 1403 i 1579); 
6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. 

4. Wykonawca przez cały czas realizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do dysponowania 
odpowiednią liczbą personelu, jak również dysponowania w pełni sprawnym, dopuszczonym do ru-
chu sprzętem.  

5. Wykonawca usługi oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne 
potrzebne do wykonania niniejszego przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie wykonywanych usług, w tym:  

 pozwolenie wydane przez ………………………………………… na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie odbioru, transportu, utylizacji odpadów medycznych. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie wykonywanych usług, w tym: 

 instalację/spalarnię*) uprawnioną do unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach 
zgodnych z przedmiotem umowy, znajdującą się w ………………, tj. ……… km od siedziby 
Zamawiającego, 

 obowiązującą umowę z instalacją/spalarnią*) uprawnioną do unieszkodliwiania odpadów 
medycznych o kodach zgodnych z przedmiotem umowy, znajdującą się w ………………, tj. 
…… km od siedziby Zamawiającego,  na czas …………… 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego przekazywania drugiej Stronie infor-
macji, mających wpływ na realizację niniejszej Umowy, aby umożliwić drugiej Stronie podjęcie od-
powiednich działań z zachowaniem należytej staranności.  

9. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotowej usługi: 
1) Zasada bliskości: zgodnie art. 20 ust. 3 i art. 6 ustawy o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania 

zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się 
unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały 
wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów 
na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych;  

2) Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95 ust. 2-3 ustawy o odpadach – zakaźne 
odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 
Zakazuje się ich unieszkodliwianie we współspalarniach odpadów; 
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§ 3.  
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego: Leszek Dominik, nr tel. +48 505-772-487, le-

szek.dominik@szpitalczerniakowski.waw.pl;   
2) po stronie Wykonawcy: ………………, nr tel. …………, e-mail: …………………………  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących przedmiot niniejszej 
Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych 
niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  
z jakością i ilością usług, które są niezbędne do ich prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą Umową 
wykonania. Upoważniony jest również do odbioru usług w imieniu Zamawiającego, w tym także 
podpisywania protokołów odbioru usług. Odpowiedzialny jest ponadto za kontrolę zużycia kwoto-
wego, jak również terminu obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Zmiana osób upoważnionych w Umowie do kontaktów, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany 
treści Umowy. Każda ze Stron Umowy może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych tele-
adresowych oraz osób upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie 
lub w formie elektronicznej (e-mail) drugą Stronę Umowy. 

 
§ 4. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
1. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 8 miesięcy, licząc od daty zawarcia niniejszej 

Umowy, bądź do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu 
Umowy, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Odbiór opadów medycznych i organicznych będzie realizowany przez Wykonawcę co 24 godziny, 
najpóźniej do godz. 10.00. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy temperatura powietrza będzie 
przekraczała 25°C to Strony dopuszczają możliwość odbioru odpadów o kodach 18 01 01-18 01 03, 
co 24 godziny również w dni ustawowo wolne od pracy, tj. soboty, niedziele i święta. 

3. Odbiór odpadów - odczynników chemicznych będzie się odbywał każdego ostatniego dnia robocze-
go w danym miesiącu. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmian terminów odbiorów odpadów w zależności od bieżących 
potrzeb. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru powyższych odpadów medycznych ze Szpitala Czernia-
kowskiego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Stępińskiej 19/25, 00-739 Warszawa. 

6. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje 
się odebrać i utylizować przedmiot umowy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia dokonanego przez Za-
mawiającego. 

7. Wielkości i termin odbiorów, o których mowa w ust. 6 będą zgłaszane Wykonawcy każdorazowo  
w formie pisemnej, faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

8. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy w danym miesiącu uznaje się datę przyjęcia przez 
Zamawiającego Protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy, zawierający 
poświadczenie należytego wykonania usług, podpisany przez przedstawicieli obu Stron Umowy. 

 
§ 5.  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na łączną kwotę brutto: …………… zł (słownie: 

…………………………), zawierającą 8 % podatku VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie może przewyższyć kwoty 
wskazanej w ust. 1. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ jest wynagrodzenie 
miesięczne, za faktycznie wykonane w danym miesiącu usługi ustalone na podstawie cen jednost-
kowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy będzie zatwierdzony przez Zamawiają-
cego Protokół odbioru.  

5. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania usług w zakładanej liczbie i wartości. Zwiększenie 
ilości prac uprawnia Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia wg stawek określonych w Ofercie 
Wykonawcy, jednakże do kwoty nie przekraczającej maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Zmniejszenie liczby prac nie uprawnia Wykonawcy do odszko-
dowania.  

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i 
nie może być zmienione. 

 
§ 6.  

WARUNKI PŁATNOŚCI i ODSETKI 
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresach miesięcznych, za 

faktycznie odebrane i zagospodarowane ilości odpadów medycznych na podstawie prawidłowo wy-
stawionej faktury. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi Protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej 
Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wyko-
nawcę prawidłowo wystawionej faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe wraz z Protokołem od-
bioru. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres: sekreta-
riat@szpitalczerniakowski.waw.pl w formacie pdf.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie odbio-
ru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. w systemie PEF 
jest numer NIP: 5212932455. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczo-
nych odsetek. 

 
§ 7.  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie zakresu usług określonych w § 2 niniejszej 

Umowy. 
2. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę, jest każdorazowo sporządzany dokument przekaza-

nia odpadów zgodny z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przy każdorazowym odbiorze odpadów do wypełnienia Protokołu 

odbioru. 
4. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy potwierdzać będą przyjęcie odpadów od Za-

mawiającego do transportu i unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 
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5. Protokół odbioru musi być potwierdzony każdorazowo przez przedstawicieli obu Stron  
i uwzględniać datę oraz kod i ilość odebranych odpadów.  

6. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonanych usług lub też stwierdzenia wad  
w wykonywaniu przedmiotu umowy (za wadę uważa się niewykonanie zakresu prac), Przedstawiciel Za-
mawiającego będzie każdorazowo sporządzał pisemne notatki służbowe z nieprawidłowego lub 
wadliwego wykonywania usług: sporządzone notatki służbowe zostaną przekazane do wiadomo-
ści Wykonawcy, wybraną między Stronami drogą komunikacji. 

7. Nieprawidłowości lub wady wskazane w przekazanej zgodnie z ust. 6 notatce służbowej muszą zo-
stać usunięte przez Wykonawcę najpóźniej do końca dnia, w którym dokonano zgłoszenia.  

8. W przypadku braku możliwości usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych nieprawidłowości lub wad 
bądź w przypadku ich nieterminowego usunięcia, Zamawiający sporządzi notatkę, która stanowić bę-
dzie podstawę do naliczenia kary umownej Wykonawcy.   

9. Jeżeli wykonanie wadliwych lub nieprawidłowo wykonanych usług wymaga dodatkowego czasu Wy-
konawca informuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego podając stosowne uzasadnienie. W przy-
padku uznania przez Zamawiającego zasadności przedłużenia Wykonawcy terminu wykonania tych 
usług, Strony ustalają nowy termin wykonania takich usług. 

10. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o ponownym wykonaniu usług, w których stwier-
dzono nieprawidłowości lub wady. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu zgłoszonych nieprawidłowości lub wad oraz do zaproponowania terminu odbioru za-
kwestionowanych uprzednio usług.  

11. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 7 i 9 Strony uzgad-
niają, że Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie poprzez zlecenie zastępczego 
wykonania usługi oraz obciążyć Wykonawcę kosztami zastępczego wykonania.  

12. Koszty zastępczego wykonania usługi obciążają Wykonawcę do wysokości pełnej kwoty jej wykona-
nia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Koszty zastępczego wykonania usług będą uiszczone przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

14. Wykonanie zastępcze, o którym mowa powyżej, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zama-
wiającego praw wynikających z niniejszej umowy. 

15. W przypadku zwłoki w zapłacie kosztów zastępczego wykonania usług, o których mowa w ust. 11, 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów. 

 
§ 8.  

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON UMOWY 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu zamówienia; 
2) zorganizowania miejsca stałego składowania odpadów przeznaczonych do odbioru przez Wy-

konawcę; 
3) przekazywania Wykonawcy odpadów medycznych o kodach 18 01 01-18 01 03 w szczelnie za-

mkniętych i nie uszkodzonych czerwonych workach plastikowych o wymiarach w przybliżeniu 
60x100; 

4) wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem przekazywanych i użyczonych przez Wykonawcę jed-
norazowych pojemników; 

5) dokonywania kontroli wykonanych prac; 
6) przystąpienia do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę. 



Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. 
Nr 06/2020 

6 | S t r o n a  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z uwzględnieniem powszechnie 
obowiązujących przepisów, w tym przepisów bhp i ppoż., w sposób zapewniający prawidłowe funk-
cjonowanie i bezpieczeństwo osób wykonujących przedmiot umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) utrzymania miejsca prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zachowania po-

rządku i czystości; 
2) zapewnienia w miejscu świadczenia usług bezpieczeństwa pracowników i osób trzecich oraz 

dbania o należyty porządek i ochronę mienia na terenie wykonywania usług; 
3) dostarczania i użyczenia bezpłatnie Zamawiającemu pustych, czystych (nowych), jednorazowych 

pojemników o pojemnościach 30 litrów w ilości ok. 20 szt. i 60 litrów w ilości ok. 20 szt. w każ-
dym miesiącu obowiązywania umowy, tj. w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji 
Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na mycie pojemników na terenie Szpitala Czerniakow-
skiego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zapewnia pomieszczenia i środków do mycia 
i dezynfekcji pojemników; 

4) uzupełniania zużytych pojemników na pisemne zamówienie Zamawiającego w zależności od po-
trzeb Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony; 

5) załadunku odpadów przez pracowników Wykonawcy w obecności upoważnionego przedstawi-
ciela Zamawiającego, łącznie z ważeniem na wadze, w którą wyposażony będzie pojazd Wyko-
nawcy; 

6) powiadamiania o zmianie Podwykonawcy biorącego udział w realizacji zamówienia, w terminie 
umożliwiającym ewentualną weryfikację kwalifikacji podwykonawcy przez Zamawiającego,  

7) nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych w toku wykonywaniu przedmiotu Umowy wad i niepra-
widłowości; 

8) wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w ubranie ochronne z logo (na-
zwą) firmy Wykonawcy oraz oznaczenie sprzętu wykorzystywanego do prac zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami prawa, jednocześnie zapewniając bezpieczny transport to-
warów niebezpiecznych; 

9) przeprowadzenia na swój koszt szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu gromadzenia, 
transportu  wewnętrznego i składowania odpadów; 

10) posiadania, przez cały okres obowiązywania Umowy, wymaganych prawem aktualnych zezwoleń 
na: prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów me-
dycznych; 

11) posiadania, przez cały okres obowiązywania Umowy, instalacji do unieszkodliwiania odpa-
dów na terenie Województwa Mazowieckiego bądź na obszarze innego województwa je-
żeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji jest mniejsza niż odległość instala-
cji położonej na ternie tego samego województwa. Wykonawca zobowiązany jest do posia-
dania dysponowania instalacją/spalarnią uprawnioną do  unieszkodliwiania odpadów me-
dycznych (co najmniej odpadów o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 06) przez cały okres świad-
czenia usług; 

12) terminowego dostarczania dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu przez docelową 
spalarnię/instalację odpadów (data przyjęcia, ilość); 

13) niezwłocznego zgłaszania zmian dotyczących zakresu świadczenia przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia przedmiotowej Umowy dostarczy nowe, 

jednorazowe, szczelnie zamykane pojemniki w ilościach 20 szt. – 60 l oraz 20 szt. o pojemności 30 l.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia alternatywnego źródła unieszkodliwiania odpadów 

stanowiących przedmiot Umowy w przypadku awarii w podanej spalarni/instalacji  bądź przekrocze-
nia limitów przyjmowanych odpadów medycznych oraz zapewni zastępczy środek transportu w 
przypadku awarii pojazdu. 
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6. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy z powodu 
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich 
sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 9 niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody osobiste i rzeczowe 
w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu wszelkich skutków zdarzeń 
powstałych z winy lub zaniedbań Wykonawcy powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy.  

8. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność cywilno – prawną za prace, które za zgodą Za-
mawiającego wykonywać będzie przy pomocy Podwykonawców.  

9. Za wszelkie roszczenia cywilno – prawne osób trzecich, wynikające z realizacji przedmiotu umowy 
odpowiedzialność prawną ponosi Wykonawca. 

 
§ 9.  

KARY UMOWNE 
1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) 100 zł brutto za każde rozpoczęte 30 min. opóźnienia w przystąpieniu do wykonania przedmio-
tu umowy w stosunku do czasu określonego w § 4 ust. 2, 3 i 6 niniejszej Umowy w zakresie od-
bioru odpadów medycznych; 

2) 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy kon-
troli bądź odbiorze, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) 500 zł brutto za nie wykonanie w pełnym zakresie odbioru odpadów medycznych, za każdy 
opuszczony dzień w wykonaniu usługi; 

4) 200 zł brutto, za każdy dzień niedostarczenia do Zamawiającego jednorazowych pojemników  
w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy; 

5) 5 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

6) 5 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiają-
cego. 

3. Podstawę do naliczania kar umownych stanowią notatki służbowe, o których mowa w § 7 ust. 6 ni-
niejszej Umowy. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez Wykonaw-
cę kary umownej. 

5. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac, ani z innych zo-
bowiązań umownych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagro-
dzenia wynikającego z niniejszej Umowy (z należności wynikających z faktur). 

7. Zamawiający sporządzi protokoły/notatki służbowe dot. przypadków określonych w ust. 2, które 
będą podstawą do naliczenia kar umownych. 

8. Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 10.  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych 
przez ustawę Pzp oraz Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od 
Umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od całości lub 
części Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
1) Wykonawca nieterminowo i wadliwie wykonuje przedmiot umowy – w szczególności co naj-

mniej trzykrotnie w ciągu miesiąca nie wykonał lub nieterminowo wykonał, z przyczyn nieleżą-
cych po stronie Zamawiającego, usługi będące przedmiotem umowy. Każda ww. sytuacja musi 
być potwierdzona notatką służbową, o której mowa w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wykonał w ciągu 2 dni usług będących przedmio-
tem umowy, a wskazanych w zgłoszeniu Zamawiającego; 

3) Wykonawca popada w stan likwidacji, lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy  
w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, z zastrzeże-
niem z zastrzeżeniem art. 98 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U.  
z 2019 r., poz. 498 i poz. 912); 

4) Wykonawca utracił zezwolenie na prowadzenia działalności stanowiącej przedmiot niniejszej 
Umowy; 

5) Wykonawca przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez 
zgody Zamawiającego; 

6) Wykonawca bez zgody Zamawiającego realizuje przedmiot umowy przy pomocy osób trzecich; 
7) Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem 

oskarżenia. 
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy również w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) gdy dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego, która nie przewiduje 
środków na  realizację całości lub części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy, w okolicznościach o których mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu, nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zawierać uzasadnie-
nie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego ter-
minu na wykonanie umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez jedną ze Stron: 
1) w terminie 5 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół in-

wentaryzacji wykonanych usług, według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych, jeżeli odstąpienie na-

stąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 
3) Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania; 
4) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umo-

wy; 
5) W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo 

wykonany zakres usług, potwierdzony protokołem inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1. 
6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od niniejszej Umowy, niezależnie od kar umow-

nych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy. 
7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
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§ 11.  
DORĘCZENIA 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i mu-
szą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 
3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres 

bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 
4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

 
§ 12.  

ODPADY 
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdro-
wia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: 
ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. 

 
§ 13.  

ZMIANA UMOWY 
1. Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 
1) zmiany terminu przewidzianego na wykonanie usług, które są spowodowane w szczególności 

przez: 
a) sytuację nieprzewidzianą i niezawinioną przez Strony, której wystąpienia nie mogły przewi-

dzieć pomimo zachowania należytej staranności, 
b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy zaproponowanych 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
c) okoliczności siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można za-
pobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Nie uznaje się za siłę wyższą: trudności w zatrud-
nieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i/lub trudności  
z dysponowaniem odpowiednim sprzętem i w wymaganej liczbie, 

d) wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego; 

2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy: 
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące 
niemożliwością realizacji przedmiotu umowy, 

b) zmiany warunków płatności – zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków finan-
sowych i terminów ich wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym 
dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależ-
ności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub pod-
wyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia, 

c) zmiany postanowień umowy stanowiące następstwo ograniczenia środków budżetowych 
przeznaczonych na realizację zamówienia, 

d) w przypadku  wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siłą wyższą”), grożą-
cych rażącą stratą, których  Strony  umowy  nie były  w stanie przewidzieć w terminie za-
warcia umowy, pomimo zachowania  przez Strony należytej  staranności, 



Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. 
Nr 06/2020 

10 | S t r o n a  
 

e) zmiany danych którejkolwiek ze Stron Umowy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu 
świadczącego przedmiotową dostawę) związanej z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowa-
dzonej działalności lub zmianą wynikającą  z przekształcenia podmiotowego po stronie 
którejkolwiek ze Stron Umowy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej, 

f) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów za-
mówienia z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru i proporcjonal-
ności wynagrodzenia, 

g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych odpadów medycz-
nych w zakresie wyszczególnionych kodów i łącznej wartości brutto umowy. Zmiany,  
o których jest mowa w zdaniu pierwszym nie mogą powodować zwiększenia maksymalne-
go wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki. 
2. W celu zawarcia aneksu w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, każda ze Stron może wystąpić 

do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonaw-
cy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,  
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wyna-
grodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, jeżeli z wnioskiem występuje Wyko-
nawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim za-
kresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się  
o zmianę zawartej Umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z wyczerpującym  
i szczegółowym uzasadnieniem, z uwzględnieniem, że:  
1) nie złożenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem pozbawia Wykonawcę możliwości 

dokonania zmian zawartej Umowy; 
2) wskazane we wniosku przyczyny nie mogą wynikać z uchybień lub z niezachowania należytej 

staranności Wykonawcy. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c Zamawiający przewiduje możliwość przedłu-

żenia terminu wykonania zamówienia o czas, w którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona. 
6. Strony są obowiązane, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyż-

szą w terminie 1 dnia od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 
7. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian w obowiązu-

jących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie 
od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 

8. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nie-
ważności takiej zmiany, tylko w przypadkach określonych w niniejszej Umowie i zostanie wprowa-
dzona do Umowy aneksem. 

 
§ 14.  

SIŁA WYŻSZA 
1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zo-

bowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań 
umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków,  
z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprze-
widziane i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umow-
nych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w formie 



Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. 
Nr 06/2020 

11 | S t r o n a  
 

pisemnej w terminie do 7 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania 
Umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze swych zo-
bowiązań umownych przez okres dłuższy niż 15 dni, Strony Umowy mogą rozwiązać umowę w cało-
ści lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w taki sposób, jej końcowe 
rozlicznie musi być uzgodnione przez obie Strony umowy. 

 
§ 15.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 

cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich spo-

rów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim 
bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

3. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania  
z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 ustawy z dnia  17 listopada 1964 roku 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.), tj. do zawezwania drugiej 
Strony do próby ugodowej. 

4. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnię-
cie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez 
zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, ani regulować ich w drodze kompensaty. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron Umowy. 
 
*) niepotrzebne skreślić 
 
Załączniki do Umowy: 
1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do Umowy; 
2) Wzór Protokołu odbioru - załącznik nr 2 do Umowy. 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


