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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.:  (81)  7443061,  fax:  (81)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  na  podstawie
przepisów kodeksu cywilnego,  na warunkach określonych  w przetargu. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  sukcesywne świadczenie  usług  w zakresie  odbioru,  transportu  i
utylizacji  odpadów  medycznych  (odbiór  wyspecjalizowanym  transportem  z  punktu  składowania
odpadów przy  ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  utylizacja  z  zachowaniem obowiązujących  przepisów
prawa)   w ilości szacunkowej wskazanej poniżej.

Roczna ilość odpadów - odbiór, transport i utylizacja

Lp. Kod odpadu Ilość kg

1 18 01 02
 18 01 03 
18 01 82

21600

2  18 01 06 
18 01 07

100

3 18 01 01 100
4 18 01 09 50
5 09 01 01 

09 01 04
300

Warunki świadczenia usługi zostały określone w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do warunków
przetargu. 

Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z:
• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 185 z 2010 roku, poz. 1243 ze zm.),
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z

odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 z 2010 roku, poz. 940),
• Ustawą z dnia 28.10.2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 roku nr

199, poz. 1671 z późn. zm.),
• Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150

ze zm.),
• Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  w  sprawie  wzorów  dokumentów  stosowanych  na  potrzeby

ewidencji odpadów  (Dz. U. Nr 249 z 2010 roku, poz. 1673),
• Procedurą  P-SZJ/038 - „Postępowanie z odpadami” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M.

Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie – załącznik nr 3 do warunków przetargu.
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(CPV: 90524000-6 usługi w zakresie odpadów medycznych, 90524200-8 usługi usuwania odpadów
szpitalnych)

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa będzie realizowane przez okres jednego roku.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają  koncesje bądź   zezwolenia właściwych organów administracji  publicznej na
prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  zamówieniem  zgodnie
wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach,

2) posiadają  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności  związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł
(słownie:  osiemdziesiąt  tysięcy złotych).

6.  WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

6.1.  W  celu  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków,  o  których  mowa  w  pkt.  5
zamawiający żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

6.1.1. Koncesje bądź   zezwolenia właściwych organów administracji  publicznej na prowadzenie
działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia  zgodnie  wymogami
ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach.
6.1.2.  Opłaconej  polisy,  a  w  przypadku  jej  braku  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80 000 (słownie:  osiemdziesiąt
tysięcy złotych).

6.1.3.Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
(załącznik nr 4 do siwz).

6.2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.2.1. Oferta - załącznik nr 1
6.2.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
dokumentów,
6.2.3. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
6.2.3. Umowa spółki cywilnej -jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
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7.1.  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert  zmienić  warunki  przetargu.
Dokonaną   zmianę  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym
przekazano warunki przetargu i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.2.  Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  będą  przekazywane  faksem,
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej.
7.3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Joanna Janczarek- Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego
- Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert. 

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2.  Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być  napisane na maszynie do pisania, komputerze,
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4.  Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych.
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez
Wykonawcę.  (w  przypadku  kopiowania  obustronnego  -  obie  strony).  Powyższe  nie  dotyczy
pełnomocnictw, które należy załączyć w oryginale.
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do
jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli
w  imieniu  wykonawcy  lub  pełnomocników  umocowanych  do  występowania  w  jego  imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8.  Oferta  cenowa  winna  być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym załącznik  numer  1  do
warunków przetargu. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić  formularz wpisując cenę  zarówno
liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9.  Wszystkie  pola  i  pozycje  załączników winny być  wypełnione,  a w szczególności  muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:

− oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
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− na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – odpady medyczne
SzNSPZOZ.N-ZP-372-13/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie  lub  wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert.
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu
oferty,  złożonego przez osobę  upoważnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji
zastrzeżonych przez składającego.
-  dokumenty  niejawne  (zastrzeżone)  powinny  być  umieszczone  na  końcu  oferty  i  oznaczone
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać  w terminie do dnia   18 marca 2011  roku do godz. 10.00 w Kancelarii
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. 

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty w naruszonym opakowaniu będą  traktowane
jako odtajnione i  nie będą  podlegały ocenie. Oferty te oraz oferty złożone po terminie zostaną
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  18 marca 2011 roku o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Lublin przy ul. Abramowickiej 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  ma  prawo  unieważnić  postępowanie,  jeżeli  cena
najkorzystniejszej  oferty  przekracza  kwotę,  jaka  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia. 
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
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12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97,
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z  2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

3.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego z
złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej ocenie.

13.2.  Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1 i 6.2, lub którzy złożyli wymagane
przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.2., zawierające
błędy  lub  niepotwierdzające  warunków  określonych  przez  Zamawiającego,  do  ich  złożenia  w
wyznaczonym terminie.

13.3.  W przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  uzupełni  braków  o  których  mowa  w  ust.  13.2.  w
wyznaczonym terminie lub ponownie złoży dokumenty zawierające błędy lub niepotwierdzające
warunków  określonych  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  odrzuci  ofertę  tego  Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci także ofertę nie odpowiadającą treści warunków przetargu. Oferta odrzucona
nie jest brana pod uwagę przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. 

13.4.   W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. 
13. 5. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3)  inne omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  z  warunkami  przetargu,  nie  powodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.6.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie:

1. kryterium cena (wartość brutto oferty) - 5%
                                     
                                            Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za cenę (wartość = --------------------------------------  x  100 x 5 %
                                              Wartość danego Wykonawcy

2. kryterium najmniejszej odległości -95%
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                               Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 95 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

(pomiędzy siedzibą  Zamawiającego przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, a spalarnią, w której
będą utylizowane odpady medyczne stanowiące przedmiot umowy). 
13.6.2.  Zamawiający  ustali  odległość,  o  której  mowa  w  pkt.  13.6.1.   na  podstawie  aplikacji
dostępnej pod linkiem: 
 http://mapa.pf.pl/--_index.html?client=adword-pf&gclid=CPL56peOxKcCFYSGDgodfGddCw
w oparciu o dane wynikające z oferty, 
w miejscu START zostanie wpisane: Lublin, ul. Abramowicka 2, 
w miejscu STOP zostanie wpisane: adres spalarni Wykonawcy podany w ofercie.
w miejscu DROGA zostanie wybrana: droga najkrótsza.
13.6.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej odległości i cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieszcza informację  o
których mowa w pkt. 14.1  na stronie internetowej.
14.3.  Umowa  zostanie  zawarta  w  formie  pisemnej  w  terminie  3  dni  od  dnia  przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty. 

15.WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALE ŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTAN Ą  WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia  mają  zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.

18.2. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty, z tym ze oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Projekt umowy 
Załącznik numer 3– Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik numer 4 -„Procedura P-SZJ/038 – Postępowanie z odpadami” w Szpitalu
Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

 Lublin, dnia 14 marca 2011 roku

                  ZATWIERDZAM..........................................................
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Załącznik Nr 1 

Pieczęć Firmowa

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

W związku z ogłoszonym przetargiem, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie
odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w ilości 22 150 kg

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:
w cenie brutto za całe zamówienia - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 

2. Dokładny adres spalarni, w której będą   utylizowane odpady medyczne będące przedmiotem
umowy:  ...........................................................................................................................(należy podać
dokładny adres uwzględniający, ulicę i nr posesji, względnie miejscowość i nr posesji w sposób
umożliwiający ustalenie odległości zgodnie z pkt. 13.6.2. warunków przetargu).

3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury

4. Zapewniamy niezmienność cen usług przez cały czas trwania umowy. Ceny określone w umowie
nie podlegają waloryzacji.

5. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że:
1) w  przypadku  wygrania  postępowania  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na

warunkach przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 2,

2)  żądane  w  ofercie  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia,

3) usługa spalania odpadów zostanie wykonana w spalarni odpadów, w której prowadzi się
ciągłe  i  okresowe  pomiary  wielkości  emisji  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz
pomiarów ilości pobieranej wody z dnia 4 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1291), a
emisje są zgodne ze standardami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 260, poz. 2181),

4) posiadamy własną spalarnię/ dysponujemy możliwością spalania odpadów na podstawie
umowy z  podwykonawcą  obejmującej  cały  okres  realizacji  niniejszego zamówienia*,
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przy czym spalarnia posiada co najmniej możliwość utylizacji odpadów o następujących
kodach: 18 01 02,  18 01 03 ,  18 01 82,   18 01 06 , 18 01 07, 18 01 01,   18 01 09, 09 01 01,
09 01 04.

Roczna ilość odpadów i koszt ich odbioru, transportu i utylizacji

Lp. Kod odpadu Ilość kg
Cena
jedn.
netto

Warto ść
netto

Stawka
VAT - %

Warto ść
brutto

1 18 01 02
18 01 03 
18 01 82

21600

2 18 01 06 
18 01 07

100

3 18 01 01 100
4 18 01 09 50

5
09 01 01 
09 01 04

300

Razem:

6. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku:
1. wysłania  Wykonawcy  faksem  na  nr  ........................................................  e-  mailem  na

adres: ..................................................................
2. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania telefonicznych zgłoszeń odbioru odpadów

medycznych pod numer:.........................................
3. Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest.

....................tel. .................e-mail...............................................,

* niepotrzebne skreślić

………………………, dnia…………                                                      …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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Załącznik nr 2
 U M O W A Nr...............................

Zawarta w dniu.........................  2011 roku na podstawie art.  4 pkt.  8 ustawy Prawo zamówień
publicznych pomiędzy:
Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie  z siedzibą  w Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000004020, 
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Edwarda Lewczuka;
zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”

a
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
z drugiej strony, zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”,

Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  
do otrzymywania faktur VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046
Wykonawca oświadcza, że..........................................................................................

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie  przez Wykonawcę usług w zakresie odbioru,
transportu i utylizacji odpadów medycznych 

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1) odbiór  odpadów  wyspecjalizowanym  transportem  Wykonawcy  z  punktu  składowania
odpadów znajdującego się przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,
2) utylizację odpadów z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach
prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania niniejszej umowy usługi, o których mowa

w ust. 1 będą realizowane  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczególności z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2010
roku  Nr  185  poz.  1243  ze  zm.),  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  Prawo  ochrony
środowiska (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz wydanymi na ich podstawie
przepisami wykonawczymi.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  uprawnienia  do  prowadzenia  działalności
gospodarczej  w  zakresie  gospodarowania  odpadami,  niezbędne  do  realizacji  obowiązków
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wynikających z niniejszej umowy. W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym
czasie zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku,
a Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego przedstawienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest  na swój  koszt  zapewnić  wywóz odpadów. Odpowiedzialność
związana z wyborem odpowiedniego środka transportu obciąża Wykonawcę.

6. Od  momentu  odebrania  odpadów  od  Zamawiającego  Wykonawca  staje  się  posiadaczem
odpadów  i  spoczywa  na  nim  wszelka  odpowiedzialność  za  odpowiednie  zabezpieczenie
odpadów, w szczególności za zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi oraz dostępem
osób trzecich.

§ 2
Usługa będzie wykonywana na następujących warunkach: 

1) Wykonawca przyjmuje odpady medyczne do utylizacji po wstępnej segregacji dokonanej
w miejscu ich powstania u Zamawiającego.

2) Sposób segregacji odpadów, pakowania i przechowywania do odbioru określa „Procedura
P-SZJ/038 – Postępowanie z odpadami” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M.
Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,  stanowiąca załącznik nr 3 do warunków przetargu.

3) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  powstałe  u
Zamawiającego na skutek nie zachowania wymogów określonych w Procedurze, o której
mowa w ust 2.

4) Osobą odpowiedzialną za przygotowanie odpadów do odbioru ze strony Zamawiającego
jest Joanna Janczarek – Kierownik Działu Administracji. 

5) Odbiór odpadów medycznych o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 82 będzie się odbywał
w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 700 do 1400 z siedziby Zamawiającego przy ul.
Abramowickiej 2.

6) Odpady inne niż wymienione w pkt. 5 będą odbierane  w razie potrzeby po dokonaniu
zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego, z następującą częstotliwością:

a) chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne o kodzie
18 01 06  i 18 01 07 – średnio 1 raz w miesiącu,

b) czyste narzędzia chirurgiczne i zabiegowe określane jako nieprzydatne lub uszkodzone o
kodzie 18 01 01 – średnio 1 raz w miesiącu,

c) leki  inne niż  wymienione w 18 01 08 -  leki  o kodzie 18 01 09 – średnio 1 raz w
miesiącu,

d) wodne roztwory utrwalaczy i wywoływaczy kod 09 01 01 i 09 01 04 - średnio 1 - 2 razy
na kwartał.

7) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  odpadów  w  terminie  innym  niż  wskazany
w harmonogramie (wskazanym w pkt 5), o ile Zamawiający złoży telefoniczne zlecenie
na co najmniej 12 godzin przed żądanym terminem realizacji usługi oraz potwierdzi go
drogą  faksową  na  numer  wskazany  w umowie  lub  e-mailową  na  adres  wskazany  w
umowie.

8) Wykonawca ma obowiązek prowadzić  ewidencję  odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Ilości  przekazywanych do unieszkodliwiania odpadów medycznych
potwierdzane  będą  każdorazowo  na  dokumentach  zgodnych  z  aktualnym
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji  odpadów  (Dz. U. z 2010 roku Nr 249, poz.  1673) na podstawie
wskazania wagi, w którą będą wyposażone środki transportu Wykonawcy.

9) Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania magazynu odpadów po każdym
odbiorze odpadów.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za załadunek, transport i unieszkodliwianie
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odpadów przed Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli.
11) Odpady medyczne transportowane będą  w szczelnych, przystosowanych do tego celu,

zamykanych  pojemnikach  wykonanych  z  materiału  umożliwiającego  zastosowanie
środków  dezynfekujących.  W  przypadku  wykorzystywania  przez  Wykonawcę
pojemników  Zamawiającego  służących  do  składowania  odpadów  medycznych,
każdorazowo przy odbiorze pojemników zawierających odpady medyczne Wykonawca
zobowiązany  jest  nieodpłatnie  do  udostępnienia  i  dostarczenia  4  pustych,  czystych,
wydezynfekowanych i sprawnych technicznie pojemników - na wymianę.  Wykonawca
każdorazowo zapewni mycie i dezynfekcję pojemników służących do transportu odpadów
medycznych poza siedzibą Zamawiającego.

12) Wykonawca  może  powierzyć  wykonywanie  obowiązków  wynikających  z  niniejszej
umowy  podwykonawcy,  który  posiada  uprawnienia  do  prowadzenia  działalności
gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami, niezbędne do realizacji obowiązków
wynikających z niniejszej umowy wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Wymóg
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego nie dotyczy sytuacji opisanej w pkt. 3 ust.1.

                Podwykonawca staje się posiadaczem odpadów na warunkach § 1 ust.6.
§ 3

1. Jakiekolwiek  usterki,  awarie  bądź  zdarzenia  utrudniające  Wykonawcy  wykonanie
przedmiotu  umowy,  w  tym  przerwa  w  pracy  spalarni  spowodowana np.  awarią,
konserwacją  lub  remontem,  uniemożliwiająca  eksploatację  spalarni,   nie  zwalniają
Wykonawcy z obowiązku odbioru i utylizacji odpadów w ustalonym terminie. Wykonawca
jest  zobowiązany  zapewnić  odbiór  i  unieszkodliwianie  odpadów przez  inną  jednostkę
posiadającą stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
gospodarowania  odpadami,  bez  dodatkowych  opłat,  w  terminach  i  na  warunkach
określonych  w  niniejszej  umowie.  Inna  jednostka  staje  się  posiadaczem  odpadów  na
warunkach § 1 ust.6.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich
okolicznościach uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach i na warunkach w
niej  określonych.  Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  Zamawiającemu  pisemną
informację o miejscu utylizacji odpadów niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24
godzin od momentu powstania przerwy w pracy urządzeń spalarni. 

3. W wypadku  niewykonania  obowiązków wynikających  z  umowy  przez  Wykonawcę  w
ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić obowiązki będące przedmiotem umowy
u  wybranego  przez  siebie  wykonawcy  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Uprawnienie
Zamawiającego jest niezależne od możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar
umownych określonych w §  8 niniejszej umowy.

§ 4

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie
netto .................. zł (słownie:...............), brutto: ...............zł (słownie: .............................)

2. Cena  utylizacji  1  kg  odpadów  wynosi  netto  ...............  zł   (słownie:  .............),
brutto: .............zł (słownie: ................................zł).

3. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę
obliczoną  w  oparciu ilość  odpadów  faktycznie  zutylizowanych  w  danym  miesiącu,
ustaloną  zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 pkt.  8
umowy.
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4. Zapłata  za  wykonane  usługi  nastąpi  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  w
terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  przez
Zamawiającego.

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonawca  zapewnia  niezmienność  cen  przez  cały  okres  trwania  umowy.  Podane  w

ofercie ceny nie będą podlegać waloryzacji przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie

bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 5
1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  tj.  od  dnia  .......  roku  do  dnia  .......  roku  z

zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w §

4 ust. 1 -  umowa wygasa. 
3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1

niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę
wymienioną  w  §  4  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie o  zapłatę  należności
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 4 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§6
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) przerwy w odbiorze odpadów przekraczającej 5 dni, 
3) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania usług będących przed-

miotem umowy,
4) powierzenia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umo-

wy podwykonawcy nie posiadającemu wymaganych uprawnień lub bez pisemnej zgody
Zamawiającego,

5) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
6) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 do 5 jest możliwe przez cały okres jej obo-

wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 jest możliwe w terminie 30
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podsta-
wę do odstąpienia.

§ 7
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 8
1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 200 zł dziennie - za każdy opóźnienia w odbiorze odpadów medycznych w stosunku do
terminów określonych zgodnie z umową,
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2) 500  zł  –  za  każdy  przypadek  nieuporządkowania  magazynu  po  odbiorze  odpadów  lub
przysłanie środka transportu bez wagi,

3)  10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy - w razie odstąpienia
od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności  za  które
odpowiada Wykonawca, bądź za każdy przypadek powierzenia wykonania usługi jednostce
nie  posiadającej  stosownych  uprawnień  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej  w
zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod

rygorem nieważności.
3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia

drugiej  strony umowy i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W przypadku braku powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 10
1. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w

przypadku:
1) doręczenia osobistego;
2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;
3) wysłania  Zamawiającemu  faksem  na  nr  ............................................,  e-  mailem  na

adres: ...........
4) wysłania  Wykonawcy  faksem  na  nr  ........................................................  e-  mailem  na

adres: ...........
4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania telefonicznych zgłoszeń odbioru odpadów

medycznych pod numer:.........................................
5. Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest.

....................tel. .................e-mail......................,
6. Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  ze  strony  Zamawiającego  jest

............tel. .......................e-mail............................

§ 11
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.

      § 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
-    załącznik nr 1 do warunków przetargu – oferta, 
- załącznik nr 3 do warunków przetargu – „Procedura P-SZJ/038 – Postępowanie z odpadami” w
Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie
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      ZAMAWIAJ ĄCY                                                   WYKONAWCA

........................................... ..........................................
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Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony
reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

3) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  …………………….
                                                                                                                            (podpis)
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Załącznik nr 4

„Procedura P-SZJ/038 – Postępowanie z odpadami” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im.
Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie

/osobny plik/
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