
Lublin, dnia 7 lutego 2014 roku

SZNSPZOZ.N-ZP-373-7/14

 WARUNKI PRZETARGU PONIŻEJ 14 000 euro

W  związku  z  zamiarem  zawarcia  umowy,  której  przedmiotem  jest  odbiór,  transport  i
utylizacja odpadów medycznych,  na podstawie art.  4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku
Prawo  Zamówień  Publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2013  roku,  poz.  907  ze  zm.)  Szpital
Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie ogłasza warunki przetargu.

Warunki przetargu:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych

Kod odpadu Ilość  roczna

18 01 02
 18 01 03 
18 01 82
 18 01 06 
18 01 07
18 01 01
18 01 09

30000 kg

2. Realizacja usługi:
2. 1. Odbiór wyspecjalizowanym transportem z punktu składowania odpadów przy ul. Abramowickiej
2 w Lublinie, utylizacja z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa:

• Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), a w szczególności
zgodnie z zasadą bliskości wynikającą z art. 20 ww ustawy.

• 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),

• Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.  (Dz.U. Nr 227,
poz. 1367 ze zm.)

• Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  (tj, Dz.U. z 2013 r. poz.
1232)

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów  stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 z 2010 roku, poz. 1673),

• Procedurą „Postępowanie z odpadami” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M.
Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgyydmnzsha3tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgyydmnzsha3tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrhe2tinzsg4ztk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrhe2tinzsg4ztk


2.2. 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,
2.3.  Pozostała  częstotliwość  odbierania  odpadów  –  odbieranie  odpadów  w  razie  potrzeby  po
zgłoszeniu telefonicznym:

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

• czyste narzędzia chirurgiczne i zabiegowe określane jako nieprzydatne lub uszkodzone o
kodzie18 01 01 – średnio 1 raz na kwartał,

• leki inne niż wymienione w 18 01 08 – leki o kodzie 18 01 09 – średnio 1 raz na kwartał.
2.4.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  odpadów  w  terminie  innym  niż  wskazany  w
harmonogramie (wskazanym w punkcie 1), 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,
2.5.Ilości  przekazywanych  do  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych  potwierdzane  będą
każdorazowo na dokumentach zgodnych z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska, na
podstawie wskazania wagi, w którą będą wyposażone środki transportu Wykonawcy,
2.6.Za  załadunek,  transport  i  unieszkodliwianie  odpadów  odpowiada  Wykonawca  przed
Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą,
2.7.  Odpady  medyczne  transportowane  będą  w  szczelnych,  przystosowanych  do  tego  celu,
zamykanych  pojemnikach  wykonanych  z  materiału  umożliwiającego  zastosowanie  środków
dezynfekcyjnych. 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,
2.8.  W  przypadku  awarii,  konserwacji  lub  remontu  urządzeń  Wykonawcy,  zapewni  on
unieszkodliwianie odpadów w innej jednostce bez dodatkowych opłat,
2.9.W przypadku  pozostawienia  nieuporządkowanego  magazynu  odpadów  po  ich  odbiorze,  za
przysłanie  środka  transportu  bez  wagi  lub  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  odbiorze  odpadów
medycznych Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości
określonej w umowie,
2.10.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia związane z  wykonywaniem przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do 
podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do warunków przetargu. Umowa 
zostanie zawarta na okres jednego roku.

4.  Termin związania ofertą – co najmniej  30 od dnia jej złożenia.

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

7.  Oferty niezgodne z  wymaganiami  Zamawiającego nie  będą  brane  pod uwagę przy wyborze
najkorzystniejszej oferty. 

8.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  warunków  przetargu,  w  tym  unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny, a w szczególności gdy złożone oferty nie odpowiadają wymogom
art 20 ust. 2 i 6 ustawy o odpadach

9.  Wykonawca powinien posiadać koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności  gospodarczej  w
zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach.



CPV: 90524000-6 usługi w zakresie odpadów medycznych, 90524200-8 usługi usuwania odpadów
szpitalnych

Ofertę (załącznik nr 1) należy złożyć w Kancelarii Szpitala do dnia 17.02.2014 r. do godz. 8:00
w kopercie oznaczonej dopiskiem: „Oferta –odpady medyczne”

Do oferty należy załączyć:

-oświadczenie (zał. nr 3)
-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
- dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
- koncesje bądź zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie wymogami 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.).

Sporządził: Zatwierdził:
                

Załączniki:
nr 1- Formularz oferty
nr 2- Projekt umowy
nr 3- Oświadczenie
nr 4  -„Procedura P-SZJ/038 – Postępowanie z odpadami” w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. 
Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.



Załącznik nr 1
Pieczęć Firmowa

  

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

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2

Niniejszym  składam  ofertę  na świadczenie  usług  w  zakresie  odbioru,  transportu  i  utylizacja
odpadów medycznych w ilości 30 000 kg

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie:

w cenie brutto  - .......................................................... tym .............% VAT
(słownie:........................................................................................................................................ 
cena netto …...........................zł
Cena netto za kg......................

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. Odległość od
siedziby  zamawiającego  do  ww  spalarni  wynosi  …..........km.  Zamawiający  zastrzega  sobie
możliwość  sprawdzenia  podanej  liczby  km.  Zamawiający  sprawdzi  wszystkie  oferty  przy
zastosowaniu tej samej metody. W sytuacji gdy w wyniku sprawdzenie liczba km ustalona przez
Zamawiającego będzie różna od liczby km wskazanej w ofercie.
3. Posiadamy wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie odpadów w  ilości 30 000
kg, w okresie jednego roku od dnia podpisania umowy.

4. Zapewniamy niezmienność cen usług przez cały czas trwania umowy. Ceny określone w umowie
nie podlegają waloryzacji.
5.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania  telefonicznych  zgłoszeń  odbioru  odpadów
medycznych pod numer:.........................................
6.Osobą  odpowiedzialną  za  wykonanie  umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest
....................tel. .................e-mail......................,
7.  Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku: wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................  e-  mailem na
adres: .................................

Termin związania ofertą wynosi  30 od dnia jej złożenia.

Zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  nr 2 do 
warunków przetargu.

………………………, dnia…………                                                     …………………….
                                                                                                                             (podpis)  



Załącznik nr 2

 U M O W A Nr...............................

Zawarta w dniu......................... 2014  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 unieszkodliwienia odpadów medycznych. 

2. Unieszkodliwianie odpadów będzie odbywać się w:……………………………………

3.  Przedmiot umowy obejmuje:

1) odbiór  odpadów  wyspecjalizowanym  transportem  Wykonawcy  z  punktu  składowania
odpadów znajdującego się przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie,

2) transport do miejsca unieszkodliwienia odpadów,

3) unieszkodliwienie  odpadów  z  zachowaniem  wymogów  określonych  w  obowiązujących
przepisach prawa.

4. 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 szcze-
gólności z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.) oraz
wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.

5.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa
niezbędne do realizacji obowiązków 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.

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

7. 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  transportu  i  unieszkodliwienia  po  wstępnej
segregacji dokonanej w miejscu ich powstania u Zamawiającego.

2)Sposób  segregacji  odpadów,  pakowania  i  przechowywania  do  odbioru  określa  „Procedura
postępowania z odpadami w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ”,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

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

4)Osobą odpowiedzialna  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 na kwartał,
c)leki inne niż wymienione w 18 01 08 - leki o kodzie 18 01 09 – średnio 1 raz na kwartał,

7)  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  odbioru  odpadów  w  terminie  innym  niż  wskazany
w  harmonogramie  (określonym  w  pkt  6  ),  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  odpadów
odpowiada  przed  Zamawiającym  i  wszystkimi  organami  nadzoru  i  kontroli  w  związku  z
realizowaną usługą.

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 § 3 ust. 1,

13)  Zamawiający  zastrzega,  że  w  trakcie  wykonywania  usługi  może  żądać  od  Wykonawcy
potwierdzenia unieszkodliwiania odpadów w instalacji wskazanej w ofercie.

§ 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
unieszkodliwienia odpadów w ustalonym terminie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odbiór i
unieszkodliwianie  odpadów  w  innej  jednostce  spełniającej  wymagania  przewidziane  w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w art. 23 ustawy o odpadach,
bez dodatkowych opłat, w terminach i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

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  unieszkodliwienia 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  usługi  w  zakresie  odbioru,  transportu  i  unieszkodliwienia  1  kg  odpadów  wynosi
netto ............... zł  (słownie: .............),.

3. Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę
obliczoną w oparciu ilość odpadów faktycznie unieszkodliwionych w danym miesiącu, ustaloną
zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach, o których mowa w § 2 pkt. 8 umowy. Do każdej
faktury  Wykonawca  zobowiązany  jest  załączyć  dokumenty  potwierdzające  unieszkodliwienie
wszystkich  odpadów,  których  dotyczy  dana  faktura,  brak  jednego  lub  wszystkich  z  tych
dokumentów  będzie  uprawniał  Zamawiającego  do  odmowy  zapłaty  faktury  do  czasu  ich
dostarczenia. 
4. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.



6. 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 należne 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 należne 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 należnym Wykonawcy z tytułu realizacji usług w okresie
obowiązywania umowy.

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

1) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
2) przerwy w odbiorze odpadów przekraczającej 5 dni,
3) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do wykonywania usług będących przedmio-
tem umowy,
4) powierzenia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
podwykonawcy nie posiadającemu wymaganych uprawnień lub bez pisemnej zgody Zamawiające-
go,
5) złożenia  wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
6) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) ustalenia, że wykonawca narusza postanowienia umowy w zakresie miejsca unieszkodliwiania
odpadów i unieszkodliwia odpady z naruszeniem zasady bliskości, o której mowa w art. 20 ust. 5 i
6 ustawy o odpadach. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego
terminu w przypadku co najmniej 2 krotnego niewykonania obowiązków umownych w termi-
nie w niej przewidzianym.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy
wywiera skutek na przyszłość.
4. Odstąpienie od umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 do 5 i 7 jest możliwe w terminie 6
miesięcy od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących
podstawę do odstąpienia. Odstąpienie od umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 6 jest możliwe w
terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stano-
wiących podstawę 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 dzień  opóźnienia  w odbiorze  odpadów medycznych w
stosunku do terminów określonych zgodnie z umową,
2) 500 zł – za każdy przypadek nieuporządkowania magazynu po odbiorze odpadów oraz
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.

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

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod
rygorem nieważności.
2.   Zamawiający   przewiduje możliwość  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  pod
warunkiem, że zmiany wynikają z:

1) zmiany stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług,
do których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie podlegają ceny jednostkowe brutto,
ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,

2)zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia – odpowiednio do
zmienionych przepisów prawa,

3)wystąpienia  okoliczności,  których   nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  skutkujących  tym,  iż  zrealizowanie
założonego  pierwotnie  celu  umowy byłoby  bez  tych  zmian  niemożliwe  lub  zmiany  te  są
korzystne dla Zamawiającego,

4)obniżenia przez Wykonawcę cen na usługi objęte przedmiotem umowy, w stosunku do cen
jednostkowych wynikających z oferty.

2.  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: ...........

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......................,

4.  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 umowy– oferta,

-  załącznik  nr  2  do  umowy -   Procedura  P-SZJ/038  –  Postępowanie  z  odpadami”  w Szpitalu
Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie.

      ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

........................................... .........................................



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

DANE  FIRMY
Nazwa
firmy...................................................................................................................................
Adres
firmy...................................................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................................
NIP......................................................REGON....................................................................
Tel. ......................................... fax. …................................ E-mail......................................

……………………, dnia…………                                             ………....................….…..............……….
                                                                                    (podpis  i pieczątka osoby / osób uprawnionych

                                                   do występowania  w imieniu Wykonawcy )  


	1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych.
	3. Przedmiot umowy obejmuje:
	


