
 

Dodatek nr 5 do Zaproszenia 

WZÓR  UMOWY nr ZP/PU/10/22 

Zawarta w dniu ……………..  2022r.  w Międzyrzeczu  

Pomiędzy: 

1. Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz wpisanym do 

krajowego rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy,  VIII Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod 

numerem KRS 0000478154 

reprezentowanym przez: 

• …………………………………. – ……………………………….. 

zwaną w dalszej części Zamawiającym,  

a 

2. …………………. wpisanym do krajowego rejestru  sądowego przez Sąd Rejonowy w …………..,  

Wydział Gospodarczy w……………… pod numerem  KRS ………………./ - wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

reprezentowanym przez: 

• ……………………………..……   –  …………………………………………………………….…. 

• ……………………………..……   –  …………………………………………………………….…. 

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§1 

1. Zgodnie z ofertą z dnia …….r., wybraną w postępowaniu prowadzonym poniżej kwoty 130.000 zł 

netto, do której stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1129 ze zm.), nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, 

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie wywozu 

odpadów komunalnych. 

2. Powierzona do wykonania usługa została szczegółowo opisana w Zaproszeniu do złożenia oferty, 

załączniku nr 1 do umowy, załączniku nr 2 do umowy Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia zwanym dalej SOPZ, Ofercie Wykonawcy oraz niniejszej Umowie. Wszystkie 

wymienione dokumenty łącznie określają przedmiot umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował umowę bez udziału podwykonawców*/ Wykonawca 

oświadcza, że w następującym zakresie:........................... powierzy wykonanie przedmiotu umowy 

podwykonawcy/om.*  

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania 

podwykonawców realizujących niniejszą umowę, jak za swoje działania lub zaniechania.  

5. W razie podwykonawstwa Wykonawca oświadcza, iż podwykonawca spełnia wszelkie wymogi 

stawiane w ofercie Wykonawcy.   

 

§2 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie każdorazowo ustalana 

według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć: 

• kwoty złotych netto............  (słownie złotych netto: ............................................................ ) 

• kwoty złotych brutto........... (słownie złotych brutto: ...........................................................). 

3. Cena przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem umowy,   

w tym m.in.: koszty wynajęcia pojemników (wykaz pojemników zawiera SOPZ), koszty odbioru, 

załadunku, transportu oraz przekazania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych.   

4. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Strony dopuszczają zmianę zaoferowanych cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy 

czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Ustawowa zmiana 

stawki podatku VAT nie będzie wymagała zmiany treści umowy. 
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§3 

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów o kodach:  

a. 20 30 01 – niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 

c. 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji. 

2. Wykonawca realizując usługę wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości Zamawiającego 

zobowiązany jest do przekazania odebranych z nieruchomości Zamawiającego odpadów 

komunalnych do Instalacji Komunalnej. 

3. Wykonawca ma obowiązek utrzymania we właściwym stanie sanitarnym, technicznym, 

porządkowym pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz dokonuje ich mycia, 

dezynfekcji, konserwacji i w razie konieczności naprawy, wymiany itp., na własny koszt zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w SOPZ. 

4. Wykonawca ma obowiązek do utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego podczas trwania 

umowy, a szczególnie przede wszystkim : 

a. w załadunku odpadów do pojazdu tak, aby zapobiec ich rozsypaniu, 

b. w przypadku rozsypania odpadów podczas załadunku, do ich uprzątnięcia, 

c. zabezpieczenia przewożonych odpadów w trakcie transportu przed ich rozsypaniem, 

pyleniem, wylaniem.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu odpadów komunalnych w sposób sprawny, ciągły i nie 

utrudniający ruchu drogowego niezależnie od warunków atmosferycznych. 

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych zobowiązany jest do okazania 

wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi 

przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa w terminie. 

 

§4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenia i uprawnienia do świadczenia usług 

związanych z niniejszą umową. 

2. Jeśli na etapie realizacji umowy uprawnienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy utracą 

ważność, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie nie później niż 7 dni przed upływem okresu 

ważności dotychczasowych uprawnień, przekazać Zamawiającemu kserokopie aktualnych 

zezwoleń. 

§5 

1. Odbiór  i transport odpadów z nieruchomości Zamawiającego odbywać się będzie:  

1.1.  2x w tygodniu: w poniedziałek i czwartek , w godzinach 7:30- 9:00 – Odpady komunalne 

niesegregowane (pojemnik 1100l oraz pojemnik 120l) oraz odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji (pojemnik 120l).  

Miejscem  odbiorów odpadów jest nieruchomość Zamawiającego: 

a. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. 

b. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 24 w Międzyrzeczu. 

1.2.  1x w tygodniu: czwartek, w godzinach 7:30-9:00 – Opakowania z papieru i tektury 

(pojemnik 1100 l). 

Miejscem  odbiorów odpadów jest nieruchomość Zamawiającego: 

a. Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 35 w Międzyrzeczu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego obioru odpadów komunalnych z 

nieruchomości Zamawiającego zgodnie z harmonogramem i częstotliwością szczegółowo wskazaną 

w SOPZ.  

3. Zmiana harmonogramu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i  akceptacji zmian przez 

obie strony umowy.  

§6 

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 

następujące osoby: 

a. Zamawiający: Pan Marcin Ciećwierz, tel. 506 488 346 lub Pan Dariusz Stafyniak, tel. 601 058 340 

b. Wykonawca:  ..................................................., tel. ............................ 

2. Dane kontaktowe wskazane w ust. 1 będą służyły do kontaktowania się między stronami w 

sytuacjach awaryjnych, nagłych dotyczących realizacji umowy: 

a. w sytuacji pożaru pojemnika, 

b. w sytuacji dewastacji bądź kradzieży pojemnika 

c. w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 
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§7 

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

1.1.  Zapewnienie dojazdu pojazdu specjalistycznego przeznaczonego do odbioru i transportu 

odpadów. 

1.2.  Aktualizowania wykazu nieruchomości Zamawiającego, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 1.1 

lit. a i b oraz pkt. 1.2 lit. b.  

1.3.  Współpraca z Wykonawcą w zakresie koniecznym do należytej realizacji umowy. 

1.4.  Przekazywania Wykonawcy informacji koniecznych do terminowego oraz prawidłowego 

wykonania umowy z wyłączeniem dokumentów i informacji prawnie chronionych tajemnicą 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest: 

2.1.  Realizacja umowy z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.2.  Posiadanie i okazanie Zmawiającemu niezbędnych dokumentów takich jak:  

a. aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 

1297 z późn. zm.) właściwy ze względu na miejsce świadczonej usługi,  

b. wymaganego zezwolenia w zakresie przedmiotu zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.). 

c. wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony  

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymaganego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia  

11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,  

d. umowę z Instalacją Komunalną, 

e. dowód  potwierdzający   ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 100.000,00 zł. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. 

W przypadku, gdy dokument ubezpieczenia wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonego za 

zgodność kopię nowego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, w 

terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

f.  Realizowanie przedmiotu umowy zgodnie w wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomości  (Dz.U.  z  2013r.  

poz.  122), zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 

2021., poz. 2233) Prawo wodne  oraz  odpowiednich postanowień zawartych w Zaproszeniu 

do złożenia oferty dotyczących pojazdów i wyposażenia. 

2.3.  Zapewnienie pojazdów zastępczych. 

2.4.  Prowadzenie ewidencji odpadów pod kątem ilościowym oraz prowadzenia sprawozdawczości 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz postanowień zawartych  w Zaproszeniu.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i 

zdrowiu powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§8 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania płatności za okresy miesięczne, po spełnieniu przez 

Wykonawcę wszystkich warunków umowy oraz po otrzymaniu faktury VAT w terminie do 60 dni 

przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.  

2. Zapłata dokonana będzie pod warunkiem przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą 

następujących dokumentów: 

a. miesięcznego zestawienia zawierającego ilość odpadów odebranych i przetransportowanych do 

Instalacji Komunalnej odpadów komunalnych wraz z wyszczególnieniem kodów odpadów, 

ceną netto z oferty wykonawcy oraz łączną wartość netto i brutto. Zestawienie zostanie 

sprawdzone i zaakceptowane przez osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego, o której 

mowa w §6 ust. 1, 

b. podpisanego protokołu odbioru usług, 

c. karty przekazania odpadów. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 

ostatniego z przedmiotowych dokumentów dokona weryfikacji zawartych w nich danych. W 

sytuacji, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenia do przedłożonych dokumentów przez Wykonawcę,  
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Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień lub korekty powyższych dokumentów w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

4. W sytuacji kiedy Wykonawca wystawi fakturę VAT niezgodnie z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do momentu 

poprawienia niezgodności.  

5. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 104-000-12-94. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ..................................... 

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej              

z powyższej umowy na osoby trzecie. 

 

§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu półrocznego sprawozdania, o którym 

mowa w art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w sposób i terminach w niej określonych. Sprawozdanie, należy przekazywać, Zamawiającemu w 

terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego sprawozdanie dotyczy. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi  

przepisami prawa. 
§10 

1. W przypadku nie wykonania obowiązków określonych w §3 ust. 3, 4 niniejszej umowy w związku 

z rozdziałem II pkt 1 lit. f- i oraz pkt. 3 załącznika nr 2 do Umowy, Wykonawca zapłaci kary 

umowne w wysokości 0,001% wartości umowy brutto za każdy stwierdzony przypadek.   

2. W przypadku nie wykonania obowiązków określonych w §3 ust. 6, Wykonawca zapłaci kary 

umowne w wysokości 0,001% wartości umowy brutto za każdy stwierdzony przypadek.   

3. W przypadku niewykonania usługi wskazanej w §5 ust.1,2; §8 ust. 3oraz §9 ust.1 w terminach 

określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,001% 

wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia. 

   

§11 

1.  Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na 

podstawie przepisów kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od 

umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

a) Wykonawca utraci zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym umową; 

b) w przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego                     

w §5ust. 1,2; 

c) Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w §7 ust. 2, §9 ust. 1oraz 

ust. 4; 

d) Wykonawca naruszy postanowienia umowy, o których mowa w §3 ust. 2  lub §4. 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne                   

z chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma  lub nie podjęcia 

korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

mógł zapoznać się z treścią pisma. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy, niezależnie od kar umownych wymienionych w §10. 

4. W przypadku określonym w ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości 

poniesionej szkody. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z zapłaty przysługującej 

Wykonawcy. 

§12 

1. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach. 
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§13 

1. Umowa wchodzi w życie  z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres 24 

miesięcy. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej 

obowiązywania ponad czas określony w ust. 1 w przypadku niezrealizowania świadczenia usług 

określonych w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w  ust. 1 w limicie cenowym 

wynikającym z §2 ust. 2 umowy. 

3. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również dane adresowe lub rejestrowe stron umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą zostać dokonane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu 

do umowy. 

5. W przypadku zrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w 

terminie krótszym niż podany w § 13 w limicie cenowym wynikającym z § 2 ust. 2 umowy, 

umowa wygasa  

§14 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:  

  


