Załącznik nr 2 – Wzór umowy

U M O W A Nr ………/2019/ZP
na odbiór, załadunek i wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych i
segregowanych z terenu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
zawarta w dniu …………. 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)
KRS

Wiceprezesa Zarządu
Lek. med. Urszulę Marjańską

wpisanym pod numerem 0000384815 XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

NIP: 828-14-09-238
REGON: 101075971
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a:

Reprezentowanym przez: (imię i
nazwisko osoby reprezentującej
firmę)
KRS:
NIP:
REGON:
zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą”.
Umowę zawarto zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004.r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1843), w trybie zapytania ofertowego nr: PCZ/ZPO/3351/8/2019.
§1
1.
Przedmiotem umowy jest usługa odbioru, załadunku i wywozu nieczystości
komunalnych stałych niesegregowanych i segregowanych, ich odzysk lub
unieszkodliwienie z terenu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach,
określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącego integralną część
umowy (Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowo - cenowy).
2.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na każde żądanie Zamawiającego
zgodnie z potrzebami Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., na podstawie zleceń
składanych za pośrednictwem faxu przez upoważnionego pracownika Działu
Technicznej Zamawiającego.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego reagowania na zgłoszone potrzeby
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4.

5.

6.

7.

Zamawiającego.
Odbiór, załadunek i wywóz nieczystości komunalnych stałych niesegregowanych
(o kodzie 20.03.01) i segregowanych (o kodzie: 15.01.02), odbywać się będzie na koszt i
ryzyko Wykonawcy w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia potrzeby o wywozie
nieczystości z terenu Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach.
Odbiór, załadunek i wywóz nieczystości komunalnych stałych segregowanych (o kodzie:
20.01.02, 20.01.01) odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 7 dni
od chwili zgłoszenia potrzeby o wywozie nieczystości z terenu Poddębickiego Centrum
Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach.
Odbiór, załadunek i wywóz nieczystości z terenów Poddębickie Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Poddębicach będzie realizowany w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku
do piątku.
W ramach zamówienia Wykonawca będzie dokonywał odbioru nieczystości
komunalnych własnym środkiem transportu.

§2
W celu należytej realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia odbioru i transportu odpadów z miejsc ich składowania zlokalizowanych na
terenie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie odpadów
komunalnych.
2. Zapewnienia odbioru i transportu odpadów o kodach: 20.03.01, 20.01.02, 20.01.01, 15.01.02
z miejsc ich składowania zlokalizowanych na terenie Poddębickiego Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Poddębicach w terminach określonych w § 1 ust. 4 i 5.
3. Posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz prowadzenia
transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4. Posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania
odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ewentualnie
aktualną umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów (prowadzącym składowisko odpadów).
5. Użyczenia 2 szt. kontenerów/pojemników o pojemności 5m³ do gromadzenia odpadów
komunalnych o kodzie 20 03 01 i wywożenia z Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
w Poddębicach po otrzymaniu wezwania od upoważnionego pracownika Zamawiającego.
6. Użyczenia po 1 sztuce kontenerów/pojemników o pojemności 1,5 m³ oraz 2,5 m3 do
selektywnego gromadzenia odpadów szkła, papieru, tektury opakowań z tworzyw
sztucznych na terenie Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach z
zapewnieniem nieodpłatnego wywozu ww. odpadów.
7. Dbałości o estetyczny wygląd i stan techniczny pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych, w przypadku uszkodzenia pojemnika – bezzwłocznego dostarczenia
sprawnego pojemnika o takich samych parametrach.
8. Dezynfekcji na własny koszt kontenerów/ pojemników, w których gromadzone są odpady
lub bezzwłocznie w sytuacji zaistnienia takiej konieczności po otrzymaniu pisemnego
powiadomienia przez Zamawiającego.
9. Unieszkodliwienia lub zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. Prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w dniu wykonania usługi
przepisami – Wykonawca każdorazowo pisemnie określa ilość wywiezionych odpadów.
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11. W przypadku zmiany przepisów dotyczących odpadów komunalnych Wykonawca jest
zobowiązany do odpowiedniego dostosowania sposobu realizacji usług.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników dla pracowników Wykonawcy,
a w przypadku czasowej przeszkody do przeniesienia pojemników w miejsce dostępne
dla dojazdu pojazdów przeznaczonych do wywozu odpadów.
2. Używania pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Gromadzenia odpadów wyłącznie w pojemnikach i miejscach do tego wyznaczonych.

1.

2.

3.

4.

§4
Wszelkie szkody powstałe podczas wywozu nieczystości komunalnych z terenu
Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Poddębicach transportem Wykonawcy,
obciążają Wykonawcę.
Faktyczna ilość odbieranych nieczystości komunalnych zależna będzie od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku
Nr 1 do Zapytania ofertowego (stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy) ilości
nieczystości komunalnych są ilościami szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do ich wywiezienia przez Wykonawcę i nie mogą być podstawą
żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
Dokładna ilość odbieranych nieczystości komunalnych zostanie każdorazowo określona
w trakcie ich odbioru w karcie odbioru, zaś rozliczenie za wykonanie całej usługi będzie
dokonywane pod koniec każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury.
W przypadku braku realizacji zamówienia w terminach określonych w § 1 ust. 4 i 5
niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo zgłosić potrzebę wywozu nieczystości
komunalnych innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami
poniesionymi z tego tytułu oraz naliczyć kary umowne określone w § 8 ust. 1 ppkt. 1.2.

§5
Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialności za odebrane odpady i ich odzysk
lub unieszkodliwienie.
§6
1.
Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów, a także do składania
zapotrzebowania jest:
Jacek Witczak, tel. 43- 82 88 226, fax. (043) 82 88 255,
Tomasz Myszka, tel. 43/82 88 226, fax: 43/82 88 255.
Zamawiający udostępnia powyższe dane tylko w celu wskazanym w §6 ust. 1.
2.
Ze strony Wykonawcy osoba upoważnioną do kontaktów w tym do odbioru zamówień
jest: ………………………………………………………………………………………………
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 wykonaną usługę wywozu
nieczystości komunalnych cenę podaną odpowiednio do każdego rodzaju nieczystości
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wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy w maksymalnej wysokości ogółem:
Wartość netto:

zł
zł

słownie:
Podatek VAT:

zł
zł

słownie:
Wartość brutto:

zł
zł

słownie:
Zgodnie ze stawką:
Wartość netto za
m 3:

zł
zł

słownie:
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

1.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę na koniec każdego miesiąca, wg stawek określonych w Załączniku Nr 1 do
Zapytania ofertowego (stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz na
podstawie każdorazowo określonej ilości wywiezionych odpadów.
Zamawiający wymaga dostarczenia faktury w oryginale z kserokopią karty odbioru oraz,
aby faktura zawierała cenowe oraz ilościowe rozliczenie przedmiotu zamówienia
wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
Podstawą do zapłaty faktury stanowi karta odbioru bez zastrzeżeń, podpisana przez
strony umowy za każdorazowe wykonanie zamówienia, zgodnie z ustaleniami
Zamawiającego.
Potwierdzeniem odbioru nieczystości komunalnych jest złożenie na karcie odbioru, pod
pieczątką firmową Zamawiającego podpisu przez osobę, która faktycznie protokół od
Wykonawcy odebrała.
Termin płatności faktury wynosi …….. dni (30, 45, 60 dni – zapis zostanie doprecyzowany po
wyborze Wykonawcy) od dnia doręczenia oryginału faktury Zamawiającemu przy czym
dniem dokonania płatności jest dzień uznania rachunku Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie stałość cen przez okres obowiązywania umowy za
wyjątkiem zmian stawki podatku VAT oraz wzrostu opłaty marszałkowskiej za
składowanie odpadów, które to obowiązują z chwilą wprowadzenia ich stosowanymi
przepisami.
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot
wierzytelności przysługujących mu względem Zamawiającego.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających
z niniejszej umowy przez osoby trzecie.
§8
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary
umowne:
1.1. w wysokości 3% wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy, gdy
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2.

Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia,
1.2. w wysokości 0,5% wartości danej ilości nieczystości komunalnych, w przypadku
uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 4 i 5, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki,
1.3. w wysokości 3% wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia,
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie będzie pokrywać poniesionej szkody,
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie przepisów
kodeksu cywilnego.

§9
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy, gdy
Wykonawca został przez Zamawiającego obciążony dwukrotnie karami określonymi
w § 8 ust. 1 ppkt. 1.2.
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3.
Zamawiający odstąpi od umowy w wypadku określonym w ust. 2 w terminie 1 miesiąca
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i poinformowaniu o tym fakcie
Wykonawcy.
4.
Wykonawca może odstąpić od umowy z ważnej przyczyny w terminie 3-miesięcznym od
powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Zamiar odstąpienia Wykonawcy musi być
poprzedzony pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego w terminie nie krótszym niż
2 miesiące przed planowanym odstąpieniem.
5.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty za część
umowy zrealizowaną do daty odstąpienia od umowy.
6.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego w razie naruszania przez drugą stronę
postanowień umowy.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału
podwykonawców*/przy udziale podwykonawców*
Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wykonanie zamówienia w częściach:

_____________________________________________________________________________
(Zapis zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)

Zlecenie wykonania usług podwykonawcom określonych w niniejszym paragrafie nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez Sąd
rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
PCZ/ZP/3351/8/2019
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1.

2.

1.
2.

§ 12
Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywać prze okres 12 miesięcy, od dnia
podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty umowy brutto o
której mowa w § 7 ust. 1.
W przypadku niewykorzystania kwoty umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały
z tego tytułu żadne roszczenia.
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2
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 pn „Odbiór, załadunek, i wywóz nieczystości komunalnych
stałych niesegregowanych oraz segregowanych z terenu „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w
Poddębicach” (numer postępowania PCZ/ZP/3351/8/2019);
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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