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Projekt umowy 
Znak:WSZ.DZP.261.2.41/2019 

                      
UMOWA  NR WSZ.DZP……………… 

 
zawarta w dniu  ………………………… 

 

pomiędzy  

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 

Skierniewice zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym w Łodzi, pod nr KRS: 0000017228, NIP: 836 10 81 857,       

REGON: 000657119 

reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………………………..…… wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr ……………………………, NIP: …………………………, REGON: ……………………………………….. 
reprezentowaną przez: 

…………………………………………………..… 

…………………………………………………….. 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”  

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r poz.1986), znak sprawy: WSZ.DZP.261.2.41/2019. 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest  usługa polegająca na  odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów 

należących do  Zamawiającego  oraz odbiorze, wywozie i utylizacji  surowców wtórnych (tj. plastiku, szkła 

kolorowego, szkła białego), których opis, przewidywane ilości oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik do 

niniejszej umowy – Formularz oferty Wykonawcy. 

2. Maksymalna wartość wynikająca z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 

…………………………. zł  netto, VAT: ………….. %  

……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………..).   

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 jest o jakości zgodnej ze złożoną przez niego 

ofertą.  

 
§ 2 
REALIZACJA DOSTAW 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem decyzje oraz zezwolenia niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy i zobowiązuje się postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w tym zakresie, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.    

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przy 

uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości świadczonej usługi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)  nieodpłatnego dostarczenia  zamykanych pojemników o pojemności  ok. 1100 m³    - 4 szt.,  

b) nieodpłatnego dostarczenia  kontenera o pojemności  ok. 7,5 m³ – 1 szt., 

c) pojemniki dostarczone będą w ciągu 2 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

d) ustawienia pojemników / kontenera w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,  

e) terminowego opróżniania  pojemników według ustalonego harmonogramu dołączonego do umowy, 

f) terminowego opróżniania kontenera po zgłoszeniu telefonicznym w ciągu 24 godzin, 

g) uprzątnięcia nieczystości luzem, powstałych w wyniku ładowania bądź opóźnionego wywozu, 

h) odstawienia opróżnionych pojemników/ kontenera na miejsce, 

i) utylizacji odpadów (zrzut na składowisko odpadów), 
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j) stałej konserwacji, utrzymania  sprawności technicznej, wymiany i naprawy uszkodzonych 

pojemników/kontenera, 

k) utrzymania  pojemników/ kontenera w czystości oraz systematycznego ich dezynfekowania, 

l) przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów ochrony środowiska, 

m) przekazywania wraz fakturą specyfikacji  odebranych odpadów w m³ lub ilości opróżnionych              

pojemników, 

n) nieodpłatnego udostępnienia  i  ustawienia   w miejscu  wskazanym  przez Zamawiającego 3 szt.         

pojemników do   zbierania   odpadów segregowanych: plastiku, szkła kolorowego, szkła białego,  

o)  wywozu  odpadów segregowanych po zgłoszeniu telefonicznym w ciągu  48 godzin, 

p) możliwości dostawienia pojemników, zmiany lokalizacji, częstotliwości opróżniania  (w ramach wartości umowy,  której  

mowa w § 1  ust. 2), 

q) nieodpłatnego dostarczenia  i  ustawienia   w miejscu  wskazanym  przez Zamawiającego kontenera do 

odbioru odpadów biologicznych (np. trawa, liście), w okresie od września do października, 

r) jeden raz w ciągu trwania umowy do bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, tapczanów, foteli). 

4. Zamawiający w trakcie realizacji  niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

        a)  udostępnienia  utwardzonego miejsca do ustawienia pojemników/kontenera, 

        b) zapewnienia    możliwości    bezpiecznego   i swobodnego    dojazdu    samochodu    Wykonawcy    do     

             pojemników/ kontenera, 

        c) wykorzystywania pojemników/ kontenera  zgodnie z przeznaczeniem, 

        d) ponosi odpowiedzialność materialną za zaginięcie lub zniszczenie pojemnika powstałe z winy Zamawiającego. 

5. Osobą upoważnioną do zgłaszania usługi jest …………………………., tel. ………………………., e-mail: 
……………………………………..,  lub inna    upoważniona przez nią do tej czynności osoba.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………………............., 

tel..............................., e-mail: ……………………………………. 
 
 

§ 3 
ZAPŁATA ZA TOWAR 
1. Zapłata za wykonaną usługę  nastąpi przelewem na konto bankowe  Wykonawcy podane w wystawionej przez 

niego fakturze w ciągu  …………….   dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Okres rozliczeniowy obejmuje miesiąc kalendarzowy, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. 

3. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego tylko za faktycznie opróżnione pojemniki na podstawie 

potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów Wykonawcy. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Jeżeli faktura dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę zawierać będzie jakiekolwiek błędy pod względem 

rachunkowym, opisowym lub w zakresie podanych w niej danych, zostanie niezwłocznie przez Wykonawcę 

skorygowana, natomiast termin płatności dla dostawy, której ta faktura dotyczy, będzie biegł na nowo od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury skorygowanej. Korekta faktur VAT powinna nastąpić w terminie 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia błędów przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązanym do naliczenia i 

odprowadzenia podatku. 

7. Ze względu na charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności (działalność lecznicza finansowana ze 

środków publicznych) oraz znaczenie  usługi  dla prowadzenia tej działalności, zwłoka w zapłacie nie może 

stanowić podstawy  odmowy realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy i  opóźnień w realizacji. 

 
 

§ 4 
CZAS TRWANIA UMOWY 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres  18  miesięcy od dnia ……………………. do dnia ……………………….. lub do 

wyczerpania  maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 
§ 5 
REKLAMACJE 
1. Reklamacje za nienależyte wykonanie usługi Zamawiający będzie przekazywał pisemnie za pośrednictwem faksu 

na nr …................ lub  e-mail; ................................. do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia 

reklamacji w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia. 
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2. W przypadku nie wywiezienia odpadów zgodnie z ustaloną częstotliwością lub w ustalonych dniach wywozu 

(„Formularz oferty”), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia usługi innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy. 

3. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: ……………………. lub e-mail: …………………… 

Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na 

ustalony przez strony adres. 

4. Postępowanie reklamacyjne określone w niniejszym paragrafie nie wyklucza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi przy sprzedaży określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wyboru reżimu realizacji 

reklamacji. 

 
§ 6 
KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającego kar umownych z następujących  tytułów i w 

wysokościach: 

a) niedotrzymaniu terminu wykonania usługi -  w wysokości 1 % za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia aż do 

momentu prawidłowego zrealizowania usługi, liczonej od wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w  

§ 1  ust. 3– chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosił winy,  

b) za opóźnienie w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę 

umowną w wysokości 1% wartości za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia aż do momentu prawidłowego 

zrealizowania usługi , określonej w  § 1 ust. 3– chyba że Wykonawca wykaże, że nie ponosił winy,  

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10 %  niezrealizowanego szacowanego  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 3,  

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

niezrealizowanej części umowy, z tym , że odstąpienie od umowy będzie poprzedzone wezwaniem do 

należytego wykonania umowy.  

2. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych należności z tytułu kar umownych z wzajemnych wierzytelności 

Wykonawcy wynikających z wystawionych przez niego faktur. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich naliczania  zostaną potrącone z 

należnej Wykonawcy faktury.  

4. Jeżeli wysokość naliczonych kar nie pokrywa wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar 

umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

 
 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiający i Wykonawca mają prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn z zachowaniem 1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy: 

− w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie 

powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (więcej, niż 3) lub powtarzających się dostaw towaru 

wadliwego, niezgodnego z SIWZ lub z zamówieniem (więcej, niż 3). 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na 

koniec miesiąca kalendarzowego również w następujących sytuacjach:  

a. w razie pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego w trakcie trwania umowy, 

b. w razie zmiany metody leczenia skutkującej spadkiem ilości zamówień jednostkowych. 

 

 

§ 8 
ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA 
1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić 
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dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności 

leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

2.  Każda ze stron zobowiązana  jest :  

a. powiadomić  niezwłocznie  drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie 

związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów 

rozliczeniowych, 

b. złożyć  komplet  dokumentów  wskazujących  następcę  prawnego. 

 
 
§ 9 
AUDIT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 
1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien 

traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie 

obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, 

Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych. 

4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po 

stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od 

przewidzianych kar umownych. 

 

 

§ 10 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
1. Wykonawca  dodatkowo oświadcza , iż został  poinformowany o tym, że: 

1.1. Administratorem  danych Wykonawcy  jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w 

Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice, (46) 834-07-50, wsz.skier@lodzkie.pl. 

1.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jego danych przez Administratora można kierować do 

Inspektora Ochrony Danych – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, 

ul. Rybickiego 1, 96 – 100 Skierniewice pisemnie na adres Administratora lub mailowo na adres iod@wsz-

skier.pl.  

1.3. Dane osobowe Wykonawcy jako osoby uprawnionej do wykonania  niniejszej Umowy przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO w związku z realizacją Umowy i  są one niezbędne do realizacji Umowy 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

1.4. Odbiorcami  danych osobowych Wykonawcy mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na 

polecenie  Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w ust. 1 

pkt. 1.3. powyżej jest niezbędny, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. 

1.5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej zgodnie z 

przepisami ustawy o archiwach i narodowym zasobie archiwalnym. 

1.6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania dostępu oraz sprostowania  swoich danych, nie przysługuje  prawo 

żądania: usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.  

1.7. Jeśli Wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego  w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 

ustawy k.c. 

2. W  kwestiach  spornych  wynikłych  w  związku  z  treścią  lub  realizacją  niniejszej  umowy  strony  będą  dążyły  

do  pozasądowego, polubownego  załatwienia  sprawy, a  gdy  nie odniesie to skutku,  właściwym do 

rozstrzygnięcia sporu będzie sąd  powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową,  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i Ustawy  

Prawo  Zamówień  Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC. 
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4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,   po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –Formularz oferty Wykonawcy 

                                                                    

  WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


