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U M O W A   Nr ______ /2020/ZP 
na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych  

w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach 
zawarta w dniu __________ 2020 r. w Poddębicach, pomiędzy: 

 
„Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 

ul. Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice 

Reprezentowanym przez: (imię i 
nazwisko osoby reprezentującej 
firmę) 

Wiceprezesa Zarządu 

Lek med. Urszulę Marjańską 

KRS wpisanym pod numerem 0000384815 KRS, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego  

NIP: 828-14-09-238 

REGON: 101075971 

Email: sekretariat@nzozpcz.pl 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 
 
 

 

Reprezentowanym przez: (imię i nazwisko 
osoby reprezentującej firmę) 

 

 

KRS lub 
odpowied
ni rejestr: 

 

NIP:  

REGON:  

Email:  
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”,  
 
 
 Strony wskazują powyższe dane jako dane do kontaktu, jakakolwiek ich zmiana wymaga niezwłocznego 
poinformowania, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku informacji o zmianie danych 
kontaktowych korespondencja kierowana na wskazane adresy będzie traktowana jako doręczona pod właściwy adres 
korespondencyjny. 
 
 Umowa jest wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 520681-N-2020 w 
dniu 05.03.2020 r. opartego na przepisach Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r., poz. 1843). 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wymienionych w 

Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wytworzonych w Poddębickim 
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Centrum Zdrowia w Poddębicach. 
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego 

przedmiotu umowy i nie przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych 
kosztów. Wykonawca dodatkowo oświadcza, że w jego zakres profesjonalnej działalności wchodzi przedmiot 
niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada decyzję odpowiednich władz administracji publicznej zezwalającą na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie  przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach – ważną w okresie obowiązywania niniejszej umowy: ………………………………………………………… 

b) unieszkodliwianie odpadów medycznych będzie miało miejsce w spalarni/zakładzie utylizacji w 
............................................................................................................................................ (adres spalarni). 
Wykonawca  zobowiązany jest do unieszkodliwia odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych 
zgodnie z art. 95 ust. 2 i 3, tj. przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych w spalarni 
odpadów niebezpiecznych spalającej wyłącznie odpady medyczne, metodą D10. Zakazuje się 
unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych we współspalarniach z innymi odpadami. 

c) dysponuje  pracownikami, którzy posiadają wszystkie niezbędne kwalifikacje do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia tj. dwoma kierowcami, posiadającymi uprawnienia ADR oraz kierownikiem 
instalacji posiadającym świadectwo kwalifikacyjne w zakresie gospodarowania odpadami wydane przez 
właściwego wojewodę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności: 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.701); 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1975); 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.); 
 Rozporządzenie Ministra klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

10.); 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwienia odpadów medycznych i 

weterynaryjnych z dnia 21 października 2016r. (Dz. U. z 2016 poz.1819); 
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 poz. 154 z późn. zm.) 

 
5. Wykonawca oświadcza, że instalacji w której będzie unieszkodliwiać odpady medyczne Zamawiającego posiada 

wolne moce przerobowe pozwalające w całości unieszkodliwić odpady odebrane od Zamawiającego w 
przewidzianym umową okresie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu aktualnej polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. brutto. 

7. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia 
Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczonego w terminie 4 dni kalendarzowych od daty 
jego zawarcia.  

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 4 dni roboczych od dnia 
otrzymania wezwania przedstawi decyzję o której mowa w ust. 3 a) niniejszego paragrafu.   
 
 

§ 2 
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, w rozumieniu art. 22 
§ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę/ Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia:   
odbiór i transport odpadów.  

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania 
przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane w §2 ust. 1 niniejszej umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 
do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
d) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) złożenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy oświadczenia o zatrudnieniu 
przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego w §2 ust. 1 umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do umowy, 

b) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, Wykazu osób obejmującego 
wskazanie imion i nazwisk, czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i 
formy zatrudnienia tych osób, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, 

c) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, poświadczonych za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/ umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wykaz osób o którym mowa 
w §2 ust. 3 pkt b umowy przedłożony przez wykonawcę lub podwykonawcę. Kopia umowy/ umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników. Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może 
zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana 
przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami w/w ustawy ). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

d) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania, zaświadczenia właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę i/lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy, 

e) składanie na żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od przesłania wezwania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę i/lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.   

 
§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do klasyfikowania, zbierania, magazynowania, oznaczania oraz transportu 
wewnętrznego odpadów medycznych  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 5 października 2017 
roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975). 

 

§ 4 

1. Wykonawca będzie odbierał odpady medyczne z terenu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. własnym 
transportem systematycznie …………………… w tygodniu w wyznaczonych dniach: ……………………. w godzinach 8:00 
– 15:00.  

2. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy potwierdzać będą przyjęcie odpadów od Zamawiającego do 
transportu i unieszkodliwiania w Karcie Przekazania Odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

3. Karty przekazania odpadu będą wystawiane i potwierdzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących odpadów medycznych Wykonawca jest zobowiązany do 
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odpowiedniego dostosowania sposobu realizacji usług. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo monitorowania procesu odbioru odpadów i przeprowadzania bieżących 

kontroli. 
6. Zamawiający zobowiązuje się  do przekazania Wykonawcy odpadów w opakowaniach zabezpieczających 

środowisko przed bezpośrednim skażeniem. 
7. Wykonawca, od momentu przejęcia odpowiedzialności za odpad, tj. od odebrania odpadu zobowiązuje się do 

traktowania odpadu zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa ochrony środowiska. 
8. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za odebrane odpady i ich odzysk lub unieszkodliwienie, 

od chwili ich przyjęcia.  
 

§ 5 
1. Wszelkie szkody powstałe podczas wywozu odpadów medycznych z terenu Poddębickiego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. transportem Wykonawcy, obciążają Wykonawcę.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania umowy w całości. Faktyczna ilość przedmiotu umowy 

zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego a określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do 
SIWZ (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości przedmiotu umowy nie stanowią zobowiązania 
Zamawiającego do ich zrealizowania u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony 
Wykonawcy. 

3. W przypadku braku realizacji zamówienia w dniach określonych w §4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma 
prawo zgłosić potrzebę wywozu odpadów medycznych innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę wszelkimi 
kosztami poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w §9 ust. 1. 

 

§ 6 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do nadzoru nad realizacją umowy, do kontaktów, a także do 
składania reklamacji są: 
Tomasz Myszka, Jacek Witczak– Dział Techniczny, Tel. 43 828 82 26, fax. 43 828 82 55. 
Zamawiający udostępnia te dane tylko w celu wskazanym w §6 ust. 1. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów w tym do odbioru zgłoszeń o nieprawidłowościach  
jest:  
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, numer telefonu, numer faxu) 
3. Strona  zainteresowana   poinformuje drugą   stronę niniejszej umowy  w  formie pisemnej o każdorazowej 

zmianie osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówień, a w szczególności o zmianie zakresu 
upoważnienia, zmianie jej danych i numerów telefonów. 

 

§ 7 
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy cenę podaną 

odpowiednio do każdego produktu wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy w maksymalnej 
wysokości ogółem: 

Wartość netto:  zł  

słownie:  zł 

Wartość brutto:  zł  

słownie:  zł 
Ceny poszczególnych wyrobów określone są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych przez 
Wykonawcę do dnia 10 każdego miesiąca.  

3. Zamawiający wymaga dostarczenia faktury, która będzie zawierała cenowe oraz ilościowe rozliczenie 
przedmiotu zamówienia wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. Do wystawionej faktury 
Wykonawca załączy  protokoły przekazania odpadów medycznych. 

4. Termin płatności faktury wynosi ……. dni (30, 45 lub 60 dni zgodnie z ofertą Wykonawcy – zapis zostanie 
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doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) od dnia skutecznego doręczenia prawidłowo wystawionego oryginału 
faktury Zamawiającemu, przy czym dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Forma płatności - przelew na wskazane przez Wykonawcę konto.  

5. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego. 

6. Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy przez 
osoby trzecie. 

 

§ 8 
1. Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy poza niżej określonymi 

przypadkami.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:  
a) zmiany stawki podatku VAT które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi przepisami. W 

tym przypadku cena jednostkowa netto nie ulega zmianie; 
b) dodatkowych rabatów oraz promocji skutkujących obniżeniem cen usług stanowiących przedmiot umowy, 

w odniesieniu do cen zaproponowanych w ofercie przetargowej, o ile ich zastosowanie jest zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co 
zostanie przez Wykonawcę udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej 
z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o 
wartość równą dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze wskazaną 
powyżej zmianą przepisów prawa. Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze 
aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
obowiązywać zacznie zmieniona wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę 
udowodnione. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym 
wyprzedzeniem, w jakim zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zmiana ta będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą 
dodatkowym kosztom, które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji prawnych. 
Przedmiotowa zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i 
obowiązywać będzie od  miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zaczną zmienione 
zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym.  

e) zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zostanie przez Wykonawcę udowodnione. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej z 7 – dniowym wyprzedzeniem, w jakim 
zakresie zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta 
będzie polegała na podwyższeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość równą dodatkowym kosztom, 
które Wykonawca wykaże, iż poniesie w związku ze zmianą regulacji prawnych. Przedmiotowa zmiana 
zostanie dokonana w formie pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności i obowiązywać będzie od  
miesiąca następującego po miesiącu, w którym obowiązywać zacznie zmieniona wysokość składaki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  

f) zmiany przepisów prawa; 
g) zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Zmiana umowy nie może skutkować 

podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w ofercie. 
3. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności wprowadzenie zmian i postanowień umowy innych niż w/w 

opisane, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru. 
4. Wszelkie zmiany (inne niż opisane w ust. 2, 3) niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 9 
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części 

umowy, Wykonawca zapłaci kary umowne:  
1.1. w wysokości 3% wartości brutto danej ilości odpadów medycznych, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w §4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
1.2. w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 
1.3. w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia, 
1.4. za nie przekazanie w ciągu miesiąca od daty dostarczenia faktury za odbiór odpadów, dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie przekazanych odpadów – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,  
1.5. za każde bezumowne świadczenie pracy lub świadczenie pracy w formach innych niż określonych w art. 

22 § 1 Kodeksu pracy przez osoby wykonujące czynności, o których mowa w §2 ust. 1 umowy dla których 
Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 k.p - w wysokości 5 000 zł. brutto za każdy 
taki przypadek, 

1.6. za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego Wykazu osób, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt b - 
w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto za każdy taki przypadek. 

1.7. za każde nieprzedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów o których mowa w §2 ust. 3 pkt. c) 
– e) w wysokości 0,1% wartości umownej brutto za każdy taki przypadek.   

1.8. za każde nieprzedstawienie w terminie o którym mowa w §1 ust. 7, 8 na żądanie Zamawiającego 
dokumentów o których mowa w §1 ust. 3 pkt, a) oraz ust. 6 w wysokości 0,1% wartości umownej brutto 
za każdy taki przypadek.   

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

3. Strony zgodnie postanawiają o możliwości sumowania kar umownych określonych w §9 ust. 1 umowy 
powstałych na skutek jednego zdarzenia. 

 
§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, gdy: 
a) Wykonawca został przez Zamawiającego dwukrotnie obciążony karami określonymi w  § 9 ust. 1 ppkt. 1.1, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 niniejszej umowy, 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

 
 

§ 11 
1. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy,  jednak nie 

dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto o której mowa w § 5 ust. 1., w zależności co wystąpi 
pierwsze. 

2. W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne 
roszczenia. 

 
§ 12 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców/przy udziale 
podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić) 
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach: 
_______________________________________________________________________________ 
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy) 
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Zlecenie wykonania dostaw podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dostawy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników.  
 

 
§ 13 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną RODO dla stron umowy, która stanowi Załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. 

 
§ 14 

Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo i miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ 
informuje: 
1. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego jest Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. 
(dalej Administrator); 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: sekretariat@nzozpcz.pl lub na adres pocztowy Administratora; 
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 
wytworzonych w „Poddębickim Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach” (numer postępowania 
PCZ/ZP/3330/3/2020); 

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (dalej ustawa Pzp); 

5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
liczy się od dnia zakończenia czas trwania umowy; 

6. obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają wprost z ustawy Pzp; 

7. uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania kopii swoich danych 
osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia 
danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie 
będą przekazywane do państw trzecich. 
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Załącznik nr 3 do wzoru umowy 

 

Miejscowość, data…………………………… 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY O ZATRUDNIANIU OSÓB 

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ WYKONUJĄCYCH NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIACJI ZAMÓWIENIA 

 

Mając na uwadze definicję stosunku pracy, wyrażoną w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy 
oświadczam, iż osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia pn. „Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów medycznych wytworzonych w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach” następujące czynności:  
odbiór i transport odpadów. 

 

 

 

………………………………………….. 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  

lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
Podwykonawcy 
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(wzór) 

Załącznik nr 4 do wzoru umowy 

 

……………………………………………….                                                                           Miejscowość, data………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy/ Podwykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ / PODWYKONAWCĘ 

W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

na „Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych  
w Poddębickim Centrum Zdrowia w Poddębicach” 

 
Czynności wykonywane 

przy realizacji 
zamówienia 

Liczba osób 
wykonujących 
przedmiotowe 

czynności 

Imię i nazwisko Forma zatrudnienia/ rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu 

Odbiór i transport 

odpadów 

   

    

    

 

 

 

 

…………….………………………… 

Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy  

lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/ 
Podwykonawcy 

 


