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UMOWA  
 

zawarta w Mikołowie w dniu .......................r pomiędzy:  
 
Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o. o.  ul. Waryńskiego 2,  43-190 Mikołów  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000335411, NIP 6351802538, REGON: 241294970 
którą reprezentuje: 
....................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym 
a 
....................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy  Wykonawcą 
 
 
Zawarcie niniejszej umowy jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy 
w przetargu nieograniczonym w ramach zamówień publicznych.  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi odbioru, transportu i termicznej  

utylizacji odpadów medycznych powstałych w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w placówkach Zamawiającego: 
 Szpital Powiatowy        - Mikołów, ul. Waryńskiego 2 
 Przych. Wielospecjalist. Filia Nr 1   - Mikołów, ul. Waryńskiego 2  
 Przychodnia Wielospecjalistyczna   - Mikołów, ul. Okrzei 31 
 Przych. Wielospecjalist. Filia nr 2    - Mikołów - Mokre, ul. Wojska Polskiego 34 
 Przych. Wielospecjalist. Filia nr 3    - Mikołów - Paniowy, ul. Przelotowa 70 
 Przych. Wielospecjalist. Filia nr 4    - Mikołów - Kamionka, ul. Katowicka 91  
 Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (dalej: ZPO) – Łaziska Górne, ul. Staszica 4 

2. Odbierane odpady medyczne Wykonawca dostarczy do utylizacji do zakładu:  
  ..................................................................... 
  ..................................................................... 

który jest podmiotem uprawnionym do termicznego unieszkodliwiania odpadów 
medycznych na podstawie .................................................................  

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 został dołączony do oferty i stanowi integralną 
część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić transport odpadów medycznych 
przystosowanymi do tego środkami transportu, jak również przekazać do w/w firmy w 
celu utylizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odbiór odpadów odbywa się z wyznaczonych przez Zamawiającego miejsc: 
a.     ze Szpitala Powiatowego, Filii Nr 1 i ZPO    

  3 razy w tygodniu, w każdy poniedziałek, środę i piątek  
  w godz. od 9:00 do 10:30 

b.      z Przychodni Wielospecjalistycznej i pozostałych Przychodni 
  1 raz w tygodniu,  w każdy wtorek lub środę  
  w godz. od 8:00 do 14:00 

6. Roczna ilość wytwarzanych odpadów wynosi w przybliżeniu:  
     Szpital      - kod odpadu 18 01 01  - około 50 kg  
      - kod odpadu 18 01 02*- około 800 kg 

      - kod odpadu 18 01 03*- około 16 500 kg 
      - kod odpadu 18 01 04  - około 4 300 kg 
      - kod odpadu 18 01 06*- około 100 kg 
      - kod odpadu 18 01 09  - około 20 kg 
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      - kod odpadu 18 01 82* – około 15 kg 
      - kod odpadu 15 01 10*- około 140 kg  
Przychodnia Wielospecjalistyczna, pozostałe Przychodnie i ZPO  
      - kod odpadu 18 01 03* - około 2 000 kg 
      - kod odpadu 18 01 04 - około 6 000 kg 

- kod odpadu 18 01 06* - około 40 kg 
- kod odpadu 18 01 82* – około 5 kg  

      - kod odpadu 15 01 10* - około 30 kg 
7. SIWZ oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zbierania odpadów medycznych na 
podstawie ..................................................................................................  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do transportu odpadów medycznych do 
utylizacji  na podstawie ............................................................................... 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 zostały dołączone do oferty i stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania odpadów do 
transportu, przez co należy rozumieć gromadzenie odpadów w odpowiednich 
pomieszczeniach oraz: 

 w specjalnych pojemnikach twardościennych- jednorazowy sprzęt ostry 
 w workach foliowych koloru czerwonego - odpady medyczne zakaźne  

o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* 
 w workach foliowych koloru żółtego - odpady o kodzie: 18 01 06 
 w workach foliowych koloru zielonego – odpady medyczne inne niż 

niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 09  
a następnie w workach papierowych  dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. W ramach niniejszej umowy wszelkie pojemniki do przechowywania odpadów 
zapewnia Zamawiający, worki papierowe zapewnia Wykonawca  

3. Odpady przygotowane do przewozu będą zabezpieczone przez Zamawiającego przed 
możliwością wydostania się zawartości na zewnątrz 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan sanitarny oraz zgodność i 
przestrzeganie odpowiednich przepisów w zakresie środków transportu, metod 
utylizacji oraz odpowiednie kwalifikacje zatrudnionych pracowników 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania 
przedmiotu zamówienia 

6. Każdorazowo podczas odbierania odpadów Wykonawca sporządzi Kartę Przekazania 
Odpadu, potwierdzającą wagę, ilość i rodzaj przekazywanych odpadów (Krata zgodna 
z obowiązującymi przepisami prawa). Karta Przekazania Odpadu sporządzona 
odrębnie dla Szpitala, Przychodni i ZPO zostanie podpisana przez przekazującego 
odpady – upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego, oraz przyjmującego odpady 
do transportu i przejmującego odpady – upoważniona osoba ze strony Wykonawcy 

7. Po odebraniu odpadów i  podpisaniu Kart Przekazania Odpadu, o których mowa w 
pkt. 6 odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na Wykonawcę, 
który stał się posiadaczem odpadów. 

 
§ 4 

1. Strony  ustalają wstępnie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę  
brutto:……………zł  słownie:…………………………………………………….                

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odbiór, transport i utylizację 1 kg odpadów 
medycznych netto: .............. zł  

3. Wykonawca wystawi fakturę z dołu, po wykonaniu usługi – w każdym miesiącu 
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kalendarzowym, obejmującą wynagrodzenie Wykonawcy stanowiące iloczyn stawki 
za odbiór, transport i utylizację 1 kg odpadów medycznych, o której mowa w ust. 2, 
stawki podatku VAT oraz wagi odebranych, przetransportowanych i przekazanych do 
utylizacji odpadów w miesiącu kalendarzowym zgodnie z Kartami Przekazania 
Odpadu podpisanymi zgodnie z zapisami w § 3 pkt. 6 niniejszej umowy. Karty 
Przekazania Odpadów  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury. 

4. Wykonawca co miesiąc do faktury dołączy bez dodatkowych opłat, zbiorczy 
dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych, w 
którym wyszczególnione będą wszystkie placówki Zamawiającego, o których mowa 
w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy. 

5. Dostawca  gwarantuje stałość ceny na przedmiot umowy przez okres obowiązywania 
umowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Dostawcy 
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, 
że cena netto pozostanie w wysokości określonej w umowie. W takiej sytuacji zmiana 
cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. 
Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu 
uwzględniającego zmianę stawki podatku od towarów i usług w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia wprowadzenia zmiany   

7. W przypadku wyczerpania w 90% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 
Zamawiający może w każdym terminie przed końcem obowiązywania niniejszej 
umowy, rozszerzyć dostawy towarów ponad wartość umowy brutto, o której mowa w   
§ 4 ust. 1 na warunkach i w cenach określonych w niniejszej umowie, przy czym o nie 
więcej niż 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. Zmiana umowy 
następuje na podstawie aneksu.   

8. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia  faktury 
9. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy w ............................................................................................................   
nr....................................................................................................................................... 

10. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2020.106 t.j.).  

11. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:                                   
.............................  

12. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 
zmianie ww. adresu mailowego.  

13. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 
Pani .................................. 

14. Zamawiający umożliwia przesyłanie drogą elektroniczną ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych tj. faktur, faktur korygujących, not księgowych za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, numer PEPPOL 
Zamawiającego ...................... 

15. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Dostawca może naliczyć 
Zamawiającemu odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 5 

Umowę zawarto na okres od .....................r  do ...........................r 
 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych, o których mowa 
w ust. 2. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę 
umowną naliczoną zgodnie z ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 
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2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
a. za rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 1  
niniejszej umowy 

b. w przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów medycznych Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50,00 zł brutto za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, liczony od terminu określonego odpowiednio w § 1 pkt. 5 a) 
i/lub w pkt. 5 b) 

c. za brak odzieży ochronnej u pracowników odbierających odpady medyczne w 
pomieszczeniach Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 30,00 zł brutto za każdy zaistniały przypadek 
 

 § 7 
W przypadku rażących utrudnień ze strony Wykonawcy odnośnie odbioru odpadów, 
powodujących zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu placówek Zamawiającego, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
równoczesnym naliczeniem kar umownych określonych w § 6 pkt 2 a) niniejszej umowy 
                                                                                                                               

§ 8 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami normy ISO 9001:2015 Wykonawca raz w roku 
poddany zostanie ocenie według następujących kryteriów: jakość wykonanych usług, 
terminowość, cena usługi, forma płatności, image wykonawcy. 
 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)  wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

b)  do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781 t.j.). 

2. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 
a)    znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o 

ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
b)    zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych 
spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa 
osób, których dane dotyczą, 

c)    w przypadku korzystania z podwykonawców zapewni aby zostały przez nich 
wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 
danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 
§ 10 

Strony zastrzegają sobie, że przeniesienie praw i obowiązków  wynikających z niniejszej 
umowy na osobę trzecią, dla swej ważności wymaga pisemnej zgody drugiej strony. 
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      § 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego  

§ 13 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się 
rozwiązać polubownie. W przeciwnym wypadku spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


