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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:

 Świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, 
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych 

i dzierżawie kontenerów

 

                                                  Proszowice, LISTOPAD 2010 r.



 Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 386-52-14, faks: 386-52-58
e-mail: dzp.zoz@poczta.fm 
www.spzoz.proszowice.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”. 

I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, 
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i dzierżawie kontenerów. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.42.00-8. 

Usługa  winna  być  wykonana  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  27  kwietnia  2001r.  
o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) tekst jednolity z dnia 01. 02. 
2007r. ( Dz. U. Nr 39 poz. 251) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. 
w  sprawie  katalogu  odpadów  (  Dz.  U.  Nr  112  poz.  1206  z  późniejszymi  zmianami), 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. 2010r. Nr 139 poz. 940) oraz Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 104). 
Zgodnie z  art. 9 w/w ustawy niebezpieczne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane 
na  obszarze  tego  województwa,  na  którym  zostały  wytworzone  lub  
w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia. 
Niebezpieczne odpady medyczne mogą być poddane unieszkodliwianiu na obszarze innego 
województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwiania 
jest  mniejsza  niż  odległość  do  miejsca  unieszkodliwiania  położonego  na  obszarze  tego 
samego województwa. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych 
powstałych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 
18 01 06, 18 01 09, 18 01 80, 18 01 82.  

Odbiór odpadów medycznych musi odbywać się co 72 godziny, w godzinach od 8.00 – 
15.00.  Dodatkowo  w przypadkach  niecierpiących  zwłoki  transport  Odpadów  Medycznych 
odbywał  się  będzie  na  każde  wezwanie  telefoniczne  Zamawiającego. 
Usługa powinna polegać na zabraniu pełnych i podstawieniu pustych , czystych kontenerów. 
Odpady o kodzie 18 01 02 należy odbierać 
z zamrażarki znajdującej się w pomieszczeniu przy Kotłowni.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  dostarczenia  w  wyznaczonym  miejscu  sprawnych 
mechanicznie  kontenerów  w  ilości  odpowiedniej  do  masy  gromadzonych  odpadów 
medycznych.
Kontenery muszą posiadać następujące cechy użytkowe:

− pojemność winna wynosić minimum 1 m 3

− muszą  gwarantować  bezpieczne  zamknięcie  pojemnika  w  sposób 
uniemożliwiający otwarcie kontenera przez osoby nieupoważnione,

− kontener  powinien  być  oznaczony  napisem  „  odpady  zakaźne”   oraz 
określona masa własna kontenera (tara),

− mają  być  wyposażone  w kółka  jezdne  i  system blokady  kierunku  celem 
zapewnienia możliwości sprzątania miejsc gdzie rozstawione są kontenery.

Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia  kontenera powstałe  w czasie  transportu oraz 
stwierdzone po upływie 1 dnia od odbioru kontenera od Zamawiającego.

mailto:dzp.zoz@poczta.fm


Szacunkowa ilość odpadów medycznych o okresie trwania umowy,  tj.  24 miesiące wynosi  
70.000  kg  .  Po odebraniu  odpadów medycznych  Wykonawca musi  dostarczyć  Szpitalowi 
wydruk z wagi elektronicznej zawierający  wagę wywożonych odpadów medycznych, datę i 
godzinę.
Po  zakończeniu  każdego  miesiąca  Wykonawca  przekaże  wypełnioną  Kartę  Przekazania 
Odpadu  do Zamawiającego, która zawiera sumę odebranych odpadów medycznych w danym 
miesiącu i stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

II.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.  

III.
WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy , o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  
którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 
przedmiotu  zamówienia,  tj.  posiada  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie 
termicznego przekształcania i transportu odpadów grupy 18;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia 
1.3  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na 
sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 
i
1.5 braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 
24 ust. 1 ustawy .

 
Ocena  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  dokonana  będzie  zgodnie  z  formułą 
„spełnia  –  nie  spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w dokumentach  i  oświadczeniach 
załączonych do oferty.

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
niezależnie  od charakteru prawnego łączących go z nimi  stosunków.  Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji  zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

IV.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW,  JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia  (Załącznik 2 i 2A do SIWZ),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy,
3)  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  termicznego  przekształcania  i 
transportu odpadów grupy 18 zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U.07.39.251 z późniejszymi 
zmianami).
4)   opłacona polisa  lub inny dokument  ubezpieczenia  potwierdzający,  że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 złotych. 



UWAGA 1. Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt.2),  3)  i  4)  mogą  być  złożone  w  formie 
oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
Wykonawcę, tzn. przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione 
do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii  dokumentów – w takim 
przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z 
treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika 
ono  z  innych  dokumentów  składanych  wraz  z  ofertą.  W  przypadku,  gdy 
dokument  składa  się  z  więcej  niż  jednej  strony,  kserokopia  każdej  strony 
powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.

UWAGA 2. Oświadczenia,  o których mowa w pkt.1), powinny być podpisane przez osoby 
podpisujące ofertę.

UWAGA 3. Jeżeli  Wykonawcy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia- 
oświadczenia, o których mowa w pkt 1), oraz dokument, o którym mowa w pkt 
2)  w  zakresie  niepodlegania  wykluczeniu  z  postępowania   powinien  złożyć 
każdy z Wykonawców .

UWAGA 4. Jeżeli,  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wykonawca  Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument, wystawiony w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
Dokument, o których mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

UWAGA 5. Jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 
w uwadze 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo 
organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  odpowiednio  kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania.

UWAGA 6.    W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  z  wnioskiem  o  udzielenie  niezbędnych  informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA 7. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  powinny  być  złożone  wraz  z 
tłumaczeniem na język polski.

V.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Do  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  między 

Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający wybiera formę pisemną. 
Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  przekazane  za  pomocą  faksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

2. Oświadczenia  i  dokumenty,  o  których  mowa  w części  IV  SIWZ,  Wykonawca  powinien 
złożyć wraz z ofertą.

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Marianna Maj tel. (0-12) 386 -52-
14, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 – 15.00, 

VI.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.



VII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert, określonego w części IX SIWZ.

VIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  napisana  pismem  maszynowym, 

komputerowym  lub  nieścieralnym  atramentem,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy,  zgodnie z zasadami reprezentacji  Wykonawcy. 
(czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do 
oferty pełnomocnictwa,  z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez 
pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone  w 
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty 
powinno  być  dołączone  pełnomocnictwo  dla  ustanowionego  pełnomocnika,  o  którym 
mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1  do SIWZ).
3. Wszelkie  poprawki  powinny  być  dokonane  czytelnie  i  zaparafowane  przez  osoby 

podpisujące ofertę.
4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, 

w szczególności więcej niż jednej ceny.
5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IV 

SIWZ.  Ofertę  wraz  z  oświadczeniami,  dokumentami  należy  umieścić  w  jednym 
nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13
Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 31/ZP/2010
Świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, transporcie 
i unieszkodliwianiu odpadów szpitalnych i dzierżawie kontenerów
OFERTA I DOKUMENTY
Nie otwierać przed dniem: 25.11.2010r., godz. 12:00. 
oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, 32-100 Proszowice, ul. Kopernika 
13 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 25 listopada 2010 r. do godz. 11.30, co oznacza, 
że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona 
składającemu ją Wykonawcy.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 
Proszowice, w dniu 25 listopada 2010 r. o godz. 12:00  .  

X.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena  może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  zamówienia,  nie  dopuszcza  się 
wariantowości cen.
Cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.
Cenę należy obliczyć w następujący sposób:
Ilość  x  cena jednostkowa netto = wartość netto 
Wartość netto  x  % stawka podatku VAT  = wartość podatku VAT
Wartość netto + wartość podatku VAT = wartość brutto.

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.



XI.
KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT
Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie 
Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  określonym  przez  Zamawiającego 
terminie  ofert  dodatkowych.  Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  będą  mogli 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XII.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi  o  miejscu  i 

terminie zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. 
3. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  będzie 

zobowiązany  przekazać  informacje  niezbędne  do  przygotowania  umowy,  zgodnie  ze 
wzorem umowy (Załącznik 3 do SIWZ),

XIII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Dopuszczalna jest zmiana treści Umowy w zakresie terminu jej realizacji o ile w chwili takiej 
zmiany nie nastąpiło zrealizowanie wartości Przedmiotu Umowy. 

XV.
WZÓR UMOWY
Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 3 do SIWZ.

XVI.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie  dział VI przysługują Wykonawcy,  a także 

innemu podmiotowi  jeżeli   ma lub miał  interes w uzyskaniu  danego zamówienia  oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy.

2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 
warunków  zamówienia  przysługują  również  organizacjom  wpisanym  na  listę,  o  której 
mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, 
której  zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie 
zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 



określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na 
stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone  pkt. 7 i 8  wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 180 – 198 ustawy.
11. Na orzeczenie Izby przysługuje skarga do sądu.
12. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy.

XVII.
PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. 

XVIII.
DODATKOWE INFORMACJE
1.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.   Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.   Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
6.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.   Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik 1 – formularz ofertowy 
Załącznik 2, 2a – oświadczenia  
Załącznik 3 – wzór umowy                                                

Proszowice, dnia 04 listopada 2010 r. 
Zatwierdzam:



Numer sprawy: 31/ZP/2010                                                                                                Załącznik Nr 1 
                                                                                                                                                    

................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy) OFERTA

w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego

Nazwa zamówienia:
 Świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu 

odpadów medycznych i dzierżawie kontenerów

Zamawiający:
   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13
32-100  Proszowice

Wykonawca (należy wpisać pełną nazwę i adres):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tel.:________________________________ Faks: ________________________________________

REGON:_________________________________NIP:______________________________________

Oferujemy  wykonanie  zamówienia  na  warunkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia, w tym w projekcie umowy stanowiącym załącznik 3 do SIWZ, który 
niniejszym akceptuję, za cenę:

I. Cena netto za 1 kg unieszkodliwiania odpadów wynosi  ………… zł 

( słownie: …………………………………......................złotych)

stawka podatku  VAT   …..%  

Cena brutto za  1 kg unieszkodliwiania odpadów wynosi ………….. zł

( słownie : ……………………………………………… złotych)

II. Wartość oferty:

Cena  za  1 kg unieszkodliwiania odpadów x  70.000 kg 

1. Wartość netto wynosi : .................. zł 

(słownie....................................................................................)

2. Wartość podatku VAT ……………………zł.

(słownie: …………………………………………………….)

3. Wartość brutto wynosi :………… ..  zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………złotych)



Cena brutto wykonywania usługi obejmuje: koszt odbioru i unieszkodliwiania odpadów, dzierżawy 

kontenerów, koszty transportu, ubezpieczenia , stawki podatku VAT i  innych składowych 

wpływających na cenę usługi.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Warunki  płatności – przelew w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia faktury.

Cena umowna świadczeń nie ulegnie  zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Oświadczamy, że pozostaniemy związani niniejszą ofertą 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
składania ofert.  

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego 
reprezentuję, w tym do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................................... 
Podpis osoby uprawnionej



     
                                                                                                                           Załącznik 2
znak sprawy: 31/ZP/2010

                                                                                          ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam,  że  podmiot,  który  reprezentuję  w  postępowaniu  na  świadczenie 
kompleksowych  usług  polegających  na  odbiorze,  transporcie  i  unieszkodliwianiu  odpadów 
medycznych i dzierżawie kontenerów, spełnia warunki dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  w  zakresie 
przedmiotu zamówienia;

2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



                                                                                                                           Załącznik 2 A
znak sprawy: 31/ZP/2010

                                                                                       ................................, dnia ....................

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję w postępowaniu na świadczenie kompleksowych 
usług polegających  na odbiorze,  transporcie i  unieszkodliwianiu odpadów medycznych  i  dzierżawie 
kontenerów, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy.

Nadto oświadczam, że znana mi jest treść z art. 297 § 1 kodeksu karnego.*)

(pieczęć i podpis)

______________________
*) Art. 297 § 1 kodeksu karnego:

„Art.  297  §  1.  Kto,  w  celu  uzyskania  dla  siebie  lub  kogo  innego  (...)  organu  lub  instytucji  
dysponujących  środkami  publicznymi  –  (...)  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony, 
przerobiony,  poświadczający  nieprawdę  albo  nierzetelny  dokument  albo  nierzetelne,  pisemne 
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”



                                                                                                                           Załącznik 3
znak sprawy: 31/ZP/2010
                                                                                                                                  

          PROJEKT

UMOWY NR _________________

 
___________________________________________________________________

na świadczenie usług unieszkodliwiania i utylizacji
odpadów medycznych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

__________________________________________________________

zawarta w Proszowicach

dnia ________________ roku

pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach

- oraz -

_______________________________________



Niniejsza  umowa  zawarta  została  dnia  ………………..  roku  na  zasadach  określonych 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759) z wykonawcą, którego oferta wybrana została w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego pod 
numerem _______________ na świadczenie kompleksowych usług polegających na odbiorze, 
transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i 
profilaktyki w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

pomiędzy:             

                                  
Samodzielnym  Publicznym  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  w  Proszowicach,  z  siedzibą 
w Proszowicach ul.  Kopernika 13,  32-100 Proszowice wpisanym do rejestru stowarzyszeń, 
innych  organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  i  publicznych  zakładów  opieki 
zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer: 0000003923, posiadającym 
NIP: 682-14-36-049 oraz REGON: 000300593, który reprezentuje:

p.o. Dyrektora – Janina Dobaj

a

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

1. Definicje.

W  niniejszej  Umowie  poniższym  określeniom  pisanym  z  dużej  litery  będą  przypisane 
następujące znaczenia określone poniżej:

1.1. Postępowanie  oznacza  postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  w 
trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego  pod  numerem  ________  na 
świadczenie  kompleksowych  usług  polegających  na  odbiorze,  transporcie  i 
unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstałych z diagnozowania, leczenia i 
profilaktyki  w Samodzielnym  Publicznym  Zespole  Opieki  Zdrowotnej 
w Proszowicach.

1.2. Umowa oznacza niniejszą umowę.

1.3. Zleceniodawca oznacza  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej 
w Proszowicach.

1.4. Zleceniobiorca  oznacza  wyłonionego  w  ramach  Postępowania  wykonawcę 
______________________________________.

1.5. Strony oznacza Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

1.6. Odpady  Medyczne  oznaczają  odpady  powstałe  u  Zleceniodawcy  w związku 
z diagnozowaniem,  leczeniem  i  profilaktyką  medyczną,  które  zgodnie 
z klasyfikacją odpadów określoną Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 



27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) 
należą do grup, podgrup i rodzajów odpadów: (i) 18 01 02 części ciała i organy 
oraz  pojemniki  na  krew  i  konserwanty  służące  do  jej  przechowywania 
(z wyłączeniem 18  01  03);  (ii) 18  01  03 inne  odpady,  które  zawierają  żywe 
drobnoustroje  chorobotwórcze  lub  ich  toksyny  oraz  inne  formy  zdolne  do 
przeniesienia  materiału  genetycznego,  o  których  wiadomo  lub  co  do  których 
istnieją  wiarygodne  podstawy  do  sądzenia,  że  wywołują  choroby  u  ludzi  i 
zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82); (iii) 18 01 06 chemikalia w tym 
odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne;  (iv) 18 01 09 leki 
inne niż wymienione w 18 01 08; (v) 18 01 80 zużyte kąpiele lecznicze aktywne 
biologicznie o właściwościach zakaźnych;  (vi)18 01 82 pozostałości z żywienia 
pacjentów oddziałów zakaźnych.

1.7. Spalarnia oznacza  znajdujące  się  na  terenie  województwa  małopolskiego, 
miejsca  utylizacji  i  unieszkodliwiania  Odpadów  Medycznych  uprawnione  do 
unieszkodliwiania odpadów medycznych poprzez ich spalanie.

1.8. Kontenery  oznacza  ustawione  przez  Zleceniobiorcę  na  terenie  obiektu 
Zleceniodawcy sprawne mechanicznie i odpowiednie ze względu na przedmiot 
składowania  kontenery/pojemniki  do  gromadzenia  Odpadów  Medycznych 
opisane szczegółowo w ustępie 4 Umowy.

1.9. Okres  Rozliczeniowy  oznacza  jeden  miesiąc  kalendarzowy,  w  którym 
wykonywana jest Umowa.

1.10. Wynagrodzenie oznacza określone zgodnie z postanowieniem ustępu 8 Umowy, 
wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy w Okresie Rozliczeniowym.

2. Przedmiot Umowy.

2.1. Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje 
do wykonania w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa usługę polegającą na 
świadczeniu kompleksowych czynności  związanych z odbiorem, transportem i 
unieszkodliwianiem  Odpadów  Medycznych  Zleceniodawcy  w ilości  70.000 
(siedemdziesiąt  tysięcy)  kilogramów  w  okresie  obowiązywania  Umowy, 
/Przedmiot Umowy/.

2.2. Ilość Odpadów Medycznych określona w ustępie 2.1. jest podana szacunkowo 
z uwzględnieniem najlepszej wiedzy i doświadczenia Zleceniodawcy w oparciu o 
analizę  jego  zapotrzebowania  w  zakresie  usług  wchodzących  w  zakres 
Przedmiotu Umowy. Niemniej jednak Zleceniodawca zastrzega, że ilość ta może 
ulec zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy, co nie będzie wiązało się z 
koniecznością  zmiany  Umowy,  ani  nie  będzie  stanowiło  podstawy  do 
jakichkolwiek dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze Stron.

2.3. Zleceniobiorca  bez  dodatkowego  wynagrodzenia  ustawi  na  terenie 
Zleceniodawcy  w  miejscu  przez  niego  wskazanym  Kontenery  w  ilości 
odpowiadającej prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Oświadczenia Stron.

3.1. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  zezwolenia,  wystarczającą 
wiedzę,  środki  techniczne,  doświadczenie  do prawidłowego  wykonania 
Przedmiotu  Umowy,  oraz  że  posiada  możliwość  transportu,  utylizacji, 
unieszkodliwiania  Odpadów  Medycznych  w  Spalarni,  zgodnie  z  przepisami 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 



zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i 
warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych z dnia 23 
grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2003 Nr 8, poz. 104 z późn. zm.),  Rozporządzenia 
Ministra  Zdrowia  z  dnia  30  lipca  2010r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. 2010r. Nr 139 poz. 940) oraz 
warunkami  wykonania  usług  opisanymi  szczegółowo  w dokumentacji 
Postępowania.

3.2. Zleceniobiorca  oświadcza  ponadto,  że  we  własnym  zakresie  lub  przy 
wykorzystaniu  osób  trzecich,  z  którymi  Zleceniobiorca  zawarł  odpowiednie 
umowy,  posiada  i  zapewni  odpowiednie  sprawne  technicznie  szczelne 
Kontenery,  samochody  i inne  niezbędne  urządzenia  transportowe  do  odbioru 
Odpadów Medycznych od Zleceniodawcy i ich przewozu do Spalarni.

3.3. Zleceniodawca  oświadcza,  iż  w zakresie  Przedmiotu  Umowy ma opracowany 
praktyczny  sposób  działania,  który  realizowany  był  także  w  przypadku 
świadczenia usług w poprzednich latach funkcjonowania Zleceniodawcy oraz, że 
przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy przedstawi Zleceniobiorcy 
wszelkie  oczekiwania  w zakresie  działalności  Zleceniobiorcy  przy wykonaniu 
Umowy, które nie zostały zawarte wprost w jej treści oraz w treści dokumentów 
dostępnych w trakcie Postępowania.

3.4. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  stosowania  zaleceń  Zleceniodawcy 
określonych w ustępie 3.3. Umowy.

3.5. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  polisę  lub  inny  dokument 
ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnoprawnej  i  zobowiązuje  się  do 
zachowania ciągłości takiego ubezpieczenia w okresie trwania umowy.

4. Kontenery.

4.1. Udostępnione  Zleceniodawcy  w  związku  z  realizacją  Przedmiotu  Umowy 
w odpowiedniej ilości dla potrzeb Zleceniodawcy Kontenery powinny posiadać 
następujące cechy użytkowe:

4.2. Pojemność Kontenerów winna wynosić minimum 1 m³.

4.3. Kontenery  muszą  gwarantować  bezpieczne  zamknięcie  pojemnika  w sposób 
uniemożliwiający otwarcie Kontenera przez osoby nieupoważnione.

4.4. Kontener  powinien  być  oznaczony  napisem  „odpady  zakaźne”  oraz  mieć 
określoną masę własną Kontenera (tara),

4.5. Zleceniobiorca  użyje  Kontenery  wyłącznie  o  gładkiej  zmywalnej  powierzchni 
umożliwiającej prawidłowe mycie i dezynfekcję.

4.6. Kontenery powinny być wyposażone w kółka jezdne i system blokady kierunku 
celem  zapewnienia  możliwości  sprzątania  miejsc  gdzie  rozstawione  są 
Kontenery.

4.7. Kontenery  powinny  być  myte  i  dezynfekowane  przez  Zleceniobiorcę 
każdorazowo po ich opróżnieniu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu 
do dokumentacji przeprowadzanych dezynfekcji Kontenerów.

4.8. Zleceniodawca wskaże odpowiednie miejsca lokalizacji  Kontenerów w sposób 
umożliwiający do nich dostęp Zleceniobiorcy.

4.9. Zleceniodawca  nie  odpowiada  za  uszkodzenia  Kontenera  powstałe  w  czasie 
transportu  oraz  stwierdzone  po  upływie  1  dnia  od  odbioru  Kontenera  od 
Zleceniodawcy.



5. Transport Odpadów Medycznych.

5.1. Transport Odpadów Medycznych polegający na wywożeniu odpadów z miejsca 
ich  składowania  u  Zleceniodawcy  do  odpowiedniego  zakładu 
unieszkodliwiającego odpady – Spalarni, odbywał się będzie co 72 godziny, w 
godzinach  8.00  –  15.00.  Dodatkowo  w przypadkach  niecierpiących  zwłoki 
transport  Odpadów  Medycznych  odbywał  się  będzie  na  każde  wezwanie 
telefoniczne Zleceniodawcy.

5.2. Przekazywane  do  unieszkodliwienia  Odpady  Medyczne  opakowane  będą  na 
koszt Zleceniodawcy w czerwone worki foliowe odpowiednio opisane w miejscu 
powstawania odpadów.

5.3. Zawierające Odpady Medyczne worki oraz pojemniki przed ich wywiezieniem 
przez Zleceniobiorcę do Spalarni składowane będą w zlokalizowanych na terenie 
Zleceniodawcy Kontenerach.

5.4. Odpady  poamputacyjne,  poporodowe,  poprosektoryjne  umieszczone 
w szczelnych  pojemnikach,  odbierane  będą  z  chłodni  znajdującej  się  przy 
Kotłowni.

5.5. Każdorazowo po wyładowaniu przez Zleceniobiorcę zawartości Kontenera musi 
on zostać przez niego odpowiednio umyty i zdezynfekowany.

5.6. Transport  Odpadów  Medycznych  Zleceniobiorca  zorganizuje  we  własnym 
zakresie  i  na  własne  ryzyko  zgodnie  z obowiązującymi  w dniu  wykonywania 
usługi, transportu odpowiednimi przepisami prawa.

5.7. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  zapewnić  bezpieczeństwo  w  zakresie 
szczelnego zamknięcia  i  nieprzenikania Odpadów Medycznych  do środowiska 
we wszystkich etapach postępowania.  W szczególności w trakcie  ich odbioru, 
transportu, jak również utylizacji.

5.8. Po odebraniu Odpadów Medycznych Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć 
Zleceniodawcy  odpowiedni  wyciąg  wagi  elektronicznej  z  pomiaru  masy 
Odpadów  Medycznych  wywożonych  od  Zleceniodawcy.  Określony  powyżej 
wyciąg  powinien  zawierać:  masę  wywożonych  Odpadów Medycznych,  datę  i 
godzinę  wykonania  pomiaru  i  powinien  zawierać  czytelny  podpis  osoby 
bezpośrednio wykonującej ww. czynności.

5.9. Po zakończeniu każdego Okresu Rozliczeniowego Zleceniobiorca zobowiązuje 
się  dostarczyć  Zleceniodawcy  wypełnioną  Kartę  Przekazania  Odpadu 
Medycznego, która zawierać będzie w szczególności sumę odebranych w Okresie 
Rozliczeniowym od Zleceniodawcy Odpadów Medycznych.

6. Utylizacja Odpadów Medycznych.

6.1. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzania  utylizacji  Odpadów 
Medycznych  w  sposób  odpowiadający  obowiązującym  w  trakcie  realizacji 
Umowy  przepisom  dotyczącym  utylizacji  i  unieszkodliwiania  odpadów, 
w szczególności odpadów o charakterze medycznym wyłącznie poprzez spalanie 
odpadów w spalarniach odpadów medycznych.

6.2. Utylizacja i unieszkodliwianie Odpadów Medycznych winna być wykonywana 
przez  Zleceniobiorcę  wyłącznie  w  miejscach  określonych  w  art.  9  Ustawy 
o odpadach  z  dn.  27.04.2001r.  (Dz.  U.  07  Nr  39  poz.  251)  lub  w  innych 
przepisach prawa.

6.3. Zleceniobiorca udostępni, na każde żądanie Zleceniodawcy wszelkie dokumenty 
potwierdzające  wykonywanie  utylizacji  i  unieszkodliwiania  Odpadów 
Medycznych w Spalarni.



7. Odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

7.1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą 
starannością  przy  uwzględnieniu  zawodowego  charakteru  prowadzonej 
działalności.

7.2. Od chwili załadowania Odpadów Medycznych do pojazdu przewożącego je do 
miejsca  unieszkodliwiania,  Spalarni,  Zleceniobiorca  przejmuje  wyłączną 
odpowiedzialność za przewożone odpady oraz za ewentualne szkody powstałe w 
związku z transportem i dalszym postępowaniem z Odpadami Medycznymi.

7.3. Zleceniobiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  stwierdzone 
nieprawidłowości  w zakresie  wykonania  Przedmiotu  Umowy ujawnione  przez 
uprawnione  zewnętrzne  organy  kontrolne  oraz  działające  u  Zleceniodawcy 
służby, wewnętrzne.

7.4. Przy wykonaniu niniejszej umowy Zleceniobiorca odpowiada za działania i/lub 
zaniechania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, jak za własne działania 
lub zaniechania.

7.5. Stwierdzone  uchybienia,  dotyczące  wykonywania  Przedmiotu  Umowy, 
zawinione  przez  Zleceniobiorcę,  zgłaszane  będą  niezwłocznie  Zleceniobiorcy. 
Zgłoszenia określać będą termin usunięcia uchybień.

7.6. W przypadku braku usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień 
ze strony Zleceniobiorcy,  w przypadku ponownego wystąpienia stwierdzonych 
już  i usuniętych  przez  Zleceniobiorcę  nieprawidłowości,  niezależnie  od  faktu 
i wysokości  poniesionej  szkody  Zleceniobiorca  zapłaci  Zleceniodawcy  karę 
umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy w danym 
Okresie Rozliczeniowym.

7.7. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zleceniodawcę  faktu  transportu  Odpadów 
Medycznych  do  miejsc  ich  utylizacji  i  unieszkodliwiania  położonych  poza 
terenem  województwa  małopolskiego,  niezależnie  od  faktu  i wysokości 
poniesionej  szkody,  Zleceniobiorca  zapłaci  Zleceniodawcy  karę  umowną 
w wysokości  wartości  jednego  Wynagrodzenia  należnego  Zleceniobiorcy 
w danym Okresie Rozliczeniowym.

7.8. Kary  umowne  mogą  być  potrącone  przez  Zleceniodawcę  z  przysługującego 
Zleceniobiorcy w danym Okresie Rozliczeniowym Wynagrodzenia.

7.9. Zleceniodawca  może  dochodzić  od  Zleceniobiorcy  odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszym ustępie kar umownych. 

8. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy.

8.1. Wartość  Przedmiotu  Umowy  łącznie  wynosi  do  _____________________  zł 
(słownie: ________________________________________ ) brutto.

8.2. Strony ustalają, że cena utylizacji 1 kg Odpadów Medycznych (odbiór, transport, 
utylizacja) i dzierżawy kontenerów wynosi _____ zł (słownie: ______________) 
netto.

8.3. Iloczyn ceny, o której mowa w ust. 8.2. Umowy oraz ilości zutylizowanych przez 
Zleceniobiorcę  w  danym  Okresie  Rozliczeniowym  Odpadów  Medycznych 
stanowić  będzie  wynagrodzenie  Zleceniobiorcy  w  danym  Okresie 
Rozliczeniowym.

8.4. Do kwoty Wynagrodzenia określonego w ustępie 8.2. doliczony zostanie podatek 
od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki podatku.



8.5. Wynagrodzenie  nie  może  być  zmienione  w okresie  obowiązywania  niniejszej 
umowy.

9. Zapłata Wynagrodzenia.

9.1. Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  Okresach  Rozliczeniowych,  przelewem  na 
wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 30 dni kalendarzowych 
licząc  od  dnia  otrzymania  przez  Zleceniodawcę  wystawionej  przez 
Zleceniobiorcę odpowiedniej faktury VAT opiewającej na wartość zrealizowanej 
przez  Zleceniobiorcę  w  danym  miesięcznym  okresie  rozliczeniowym  części 
Przedmiotu Umowy wraz z innymi wymaganymi w Umowie dokumentami.

9.2. Podstawą wystawienia  przez  Zleceniobiorcę  faktury  VAT będzie  dostarczenie 
Zleceniodawcy  określonej  w  ustępie  5.10.  Karty/Kart  Przekazania  Odpadu 
Medycznego  obejmujących  będący  przedmiotem  rozliczenia  Okres 
Rozliczeniowy.

9.3. Rozliczenie  wzajemnych  zobowiązań  stron  z  tytułu  wykonania  Przedmiotu 
Umowy  nastąpić  może  także  poprzez  potrącanie  wzajemnych  wierzytelności 
Stron  wynikających  z  Umowy  z  uwzględnieniem  treści  art. 498  i  art.  499 
kodeksu cywilnego.

10. Identyfikacja  podatkowa  oraz  oświadczenia  w  zakresie  podatku  od  towarów 
i usług VAT.

10.1. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
uprawnionym  do wystawiania  i  otrzymywania  faktur  VAT,  posiada  numer 
identyfikacji podatkowej NIP: 682-14-36-049.

10.2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT 
uprawnionym  do wystawiania  i  otrzymywania  faktur  VAT,  posiada  numer 
identyfikacji podatkowej NIP: _____________.

11. Obowiązywanie Umowy, odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie.

11.1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

11.2. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia wejścia w życie do 
dnia ________ 2012 roku.

11.3. Oprócz wypadków określonych Kodeksie cywilnym dotyczących prawa stron do 
odstąpienia od Umowy Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w  okresie  jej  trwania  (i)  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może 
w  tym  wypadku  nastąpić  w terminie  miesiąca  od  powzięcia  przez 
Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach, (ii) zostanie wydany 
nakaz  zajęcia  majątku  Zleceniobiorcy,  (iii)  Zleceniobiorca  nie  wykonuje 
Przedmiotu Umowy, (iv) Zleceniobiorca dokonuje utylizacji i unieszkodliwiania 
Odpadów Medycznych nie zgodnie z pkt. 6.2 niniejszej umowy.

11.4. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zleceniodawcę  w  sytuacjach, 
o których mowa w ustępie 11.3. tiret iii-iv Zleceniobiorca zobowiązany jest do 
zapłaty  Zleceniodawcy  kary  umownej  w  wysokości  50  %  Wynagrodzenia 
należnego  Zleceniobiorcy  w okresie  rozliczeniowym  bezpośrednio 
poprzedzającym  okres  rozliczeniowy,  zakończony  natychmiastowym 



odstąpieniem  od niniejszej  Umowy.  Zleceniodawca  może  dochodzić 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

11.5. W przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy przez Zleceniobiorcę lub 
Zleceniodawcę  Strony  mogą  wypowiedzieć  Umowę  z  zachowaniem 
trzymiesięcznego  okresu  wypowiedzenia  liczonego  od  dnia  otrzymania 
pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

12. Zmiana treści Umowy.

12.1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod 
rygorem  nieważności  takiej  zmiany  za  wyjątkiem  jednak  zmiany  treści 
załączników do niniejszej umowy.

12.2. Niedopuszczalna  jest  jednak  pod  rygorem  nieważności  zmiana  postanowień 
umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień  umowy  niekorzystnych  dla 
Zleceniodawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  Zleceniobiorcy,  chyba,  że  konieczność 
wprowadzenia  takich  zmian  wynika  z okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

12.3. Dopuszczalna jest zmiana treści Umowy w zakresie terminu jej realizacji o ile w 
chwili takiej zmiany nie nastąpiło zrealizowanie wartości Przedmiotu Umowy, o 
którym mowa w ustępie 8.1. 

13. Postanowienia końcowe.

13.1. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji 
pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba że  obowiązek 
przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

13.2. Strony umowy zobowiązują się chronić interesy partnera. W każdym przypadku, 
kiedy  wykonanie  umowy  będzie  zagrożone,  Strony  zobowiązane  są  do 
natychmiastowego poinformowania partnera, ze wskazaniem wszelkich przyczyn 
powodujących niemożność wykonania umowy.

13.3. Każda ze Stron, jeżeli  uzna,  iż prawidłowe wykonanie niniejszej  umowy tego 
wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków 
zmierzających  do  wyeliminowania  wszelkich  nieprawidłowości  związanych  z 
realizacją Umowy.

13.4. Gdyby  którekolwiek  z  postanowień  niniejszej  umowy  zostało  uznane 
za nieważne  lub  niewykonalne,  pozostałe  postanowienia  pozostają  w  mocy. 
W takim przypadku postanowienie nieważne lub niewykonalne będzie uznane za 
zmienione  w  taki  sposób,  który  ułatwi  zrealizowanie  intencji  Stron  oraz 
ekonomicznych  i  prawnych  celów umowy,  które  Strony pragnęły zrealizować 
przejmując te postanowienia, które okazały się nieważne lub niewykonalne.

13.5. Nieważność  jakiegokolwiek  postanowienia  niniejszej  umowy nie  będzie  mieć 
wpływu  na  ważność  pozostałych  postanowień  Umowy.  W  przypadku 
unieważnienia jakiegokolwiek postanowienia, Strony podejmą niezbędne kroki w 
celu utrzymania intencji i zamiaru dalszego postanowienia.

13.6. Wszelkie  załączniki  wymienione  w  treści  niniejszej  umowy  stanowią 
jej integralną część.

13.7. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.



13.8. Żadna  ze  stron  nie  może  dokonać  zbycia  wierzytelności  wynikających 
z niniejszej umowy bez zgody Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy.

13.9. Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy  podlegają 
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy według siedziby Zleceniodawcy.

13.10. Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  2 
egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz otrzymuje każdy ze 
Zleceniobiorców.

Zleceniodawca: Zleceniobiorca:
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