
Załącznik Nr 2 

 

Projekt umowy nr …./2014 

 

zawarta w dniu……….. 2014 r. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 

"Sanatorium" w Górnie reprezentowanym przez: 

mgr inż. Elżbietę Burzyńską – Dyrektor Zakładu 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a : 

…………………………………………………………………………………………...

reprezentowaną przez: 

…………………………………… 

zwaną dalej WYKONAWCĄ. 

 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest odpłatny odbiór odpadów medycznych o kodzie 18.01.03* i 

18.01.82*  powstających w wyniku działalności zamawiającego, w celu ich utylizacji. 

Szczegółową listę odpadów zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część 

umowy.  

 

§ 2. 

Strony określają wartość umowy na kwotę: 

……………….. zł netto, 

……………….. zł VAT, 

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

W cenie jednostkowej wykazanej w Załączniku nr 1 wliczony jest koszt odbioru i 

transportu odpadów przeznaczonych do utylizacji. Zamawiający zastrzega brak 

możliwości wzrostu ceny jednostkowej netto w okresie trwania umowy. 

 

§ 3. 

Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na odbiór odpadów 

medycznych, a zamawiający oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na 

ich wytwarzanie. 

 

§ 4. 

Załadunek odpadów szpitalnych dokonywany będzie przez pracowników 

Zamawiającego  zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów prawa.  

(Ustawa o odpadach, prawo przewozowe i in.) 

 

§ 5. 
Odbiór i transport odpadów odbywać się będzie przystosowanym pojazdem 

Wykonawcy. Z chwilą przyjęcia bez zastrzeżeń odpadów na środek transportu 

Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ładunek. 

 



§ 6. 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z niezgodnego z ustawą 

pakowania odpadów. 

 

§ 7. 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów własnym środkiem transportu 1 raz 

w tygodniu. 

 

§ 8. 
Wynagrodzenie za usługę uiszczone zostaje Wykonawcy przelewem w ciągu 30 dni 

od daty przedłożenia faktury VAT. 

Za nieterminowe płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 9. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres jednego roku. Zmiana umowy wymaga dla 

swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności. 

 

§ 10. 
Zamawiający zastrzega możliwość realizacji umowy w zakresie mniejszym niż 

przewidziany, nie mniejszym jednak niż 85% jej wartości.  

W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§ 11. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy o odpadach. Ewentualne spory wynikające z realizacji 

niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi rzeczowo właściwemu 

wg siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


