Numer sprawy ZP/30/2020
Załącznik Nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego – ZP/30/2020
- podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy
– Prawo Zamówień Publicznych
zawarta w Łodzi w dniu __ .__.2020 r. pomiędzy:
Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289
Instytutem badawczym, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000075321, NIP: 729-22-42-712, REGON: 471610127.
Zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:
____________________________
a
__________________________________________________________________________________________
/firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/
wpisanym do rejestru _____ ______ prowadzonego przez _______, ______Wydział ________ pod numerem
_____ _____ / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą __________________ NIP: __________,
REGON: __________.
zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
____________________________
§1
Zakres przedmiotu umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa odbioru oraz zagospodarowania odpadów wytworzonych w Instytucie
„CZMP” zgodnie z Formularzem Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, stanowiącym Załącznik do niniejszej
umowy.
2. Warunki umowy zgodne są z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentach
przetargowych ZP/30/2020 oraz z treścią oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701).

1.
2.

3.
4.

§2
Warunki usługi
Usługa określona w § 1 realizowana będzie sukcesywnie w okresie:
a) od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. – Pakiet nr 1-3;
b) 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy – Pakiet nr 4.
Odbiór odpadów będzie realizowany na wezwanie Zamawiającego, w imieniu, którego działał będzie
Kierownik Sekcji BHP i Ochrony Środowiska. Wezwanie do podstawienia kontenera, a także odbioru
odpadów nastąpi za pomocą poczty elektronicznej.
Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
podstawić kontener, odpowiedni dla danego rodzaju odpadów, w ciągu 2 dni roboczych od daty przesłania
przez Zamawiającego wezwania do podstawienia kontenera.
Odbiór odpadów zostanie zrealizowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania
wezwania do odbioru.
Pod pojęciem dni roboczych zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Zamawiający przewiduje odbiór odpadów z terenu Instytutu „CZMP” ul. Rzgowska 281/289, a także
z terenu Hotelu Eskulap przy ul. Paradnej 46 w Łodzi.
Odbiór odpadów odbywa się w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za załadunek i transport odpadów z miejsca tymczasowego ich
składowania do miejsca ich unieszkodliwiania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za transport odpadów, który odbywać się będzie odpowiednio
przystosowanymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi transportu
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odpadów niebezpiecznych. Kierowcy powinni posiadać aktualne zaświadczenie ADR – o ukończeniu kursu
dla osób przewożących towary niebezpieczne (art. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych /Dz. U. 2020, poz. 154/ - dotyczy Pakietu 2 pozycji 1 i 2. Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5. Miejsce przetwarzania odpadów to:
Tab. 1 Miejsce przetwarzania odpadów
Lp. Lp.

Kod odpadu
1

15 01 06

2

15 01 10*

3

15 01 11*

4

15 02 03

5

17 02 03

6

17 01 07

7

20 02 01

8

20 03 07

9

20 03 01

Miejsce przetwarzania odpadów - dokładny adres:
miasto, ulica, nr

6. Ewidencja ilościowa odebranych odpadów następować będzie na podstawie raportów wagowych
Wykonawcy.
7. Zamawiający, na podstawie raportu wagowego wystawi „Kartę przekazania odpadów” w systemie BDO
(Baza Danych Odpadowych), zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 r., poz. 150).
8. Strony ustalają, iż w realizacji przedmiotowej umowy reprezentowane będą przez:
– ze strony Zamawiającego:_________________________________; e-mail: ________________
__________________________________; e-mail: ________________________
– ze strony Wykonawcy: __________________________________; e-mail: ______________________
Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji powyższych danych.
Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego
oświadczenia.
9. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu następujących
czynności:
a. Transport odpadów z miejsca wytworzenia do miejsca przetwarzania
b. Czynności związane z przetwarzaniem odpadów
składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy.
10. Uwzględniając zapis ust. 9, Zamawiający wymaga, aby:
a. Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu świadczenia usługi dostarczył Zamawiającemu wykaz
pracowników skierowanych do realizacji zamówienia z przypisaniem im wykonywanych czynności/funkcji
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
b. Wykaz był aktualizowany na bieżąco tj. w przypadku każdorazowych zmian personalnych w terminie 7 dni
od zaistnienia zmiany, a usługa była faktycznie wykonywana przez osoby wymienione w wykazie.
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11. W przypadku dostępu Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy do danych osobowych ze zbiorów
prowadzonych przez Zamawiającego, Strony zobowiązują się zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych na wzorze Zamawiającego. Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej
www.iczmp.edu.pl w zakładce – O INSTYTUCIE, podtytuł – RODO.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

§3
Wynagrodzenie
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty: __ PLN (słownie:_______, zł., __/100),
i stanowić będzie iloczyn odebranej w toku realizacji umowy ilości poszczególnych rodzajów odpadów oraz
ich cen jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia obowiązuje Zamawiającego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/ 289,
a także przy ul. Paradnej 46 i obejmuje koszty załadunku, transportu, utylizacji, ubezpieczenia i wszelkie
inne.
Podana w ust. 1 wartość wynagrodzenia nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT), który to podatek
będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny
netto.
Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy z zastrzeżeniem zapisów §6.
Strony ustalają, że na dzień podpisania umowy maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1
z podatkiem VAT wynosi __ PLN (słownie:_____ zł., __/100 ).
§4
Warunki płatności
Płatność realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie
z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie).
Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony
jest rachunek VAT to:
a) Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
tzw. split payment.
b) Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych,
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia
pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawką 0%.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności tzw. split payment.
Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
jest dużym przedsiębiorcą.
Wykonawca oświadcza, iż dla prowadzonej przez niego działalności objętej niniejszą umową właściwy
w zakresie podatku VAT jest urząd skarbowy __________________ przy ul. ________________________
i w przypadku zmiany właściwości tego urzędu zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie
elektronicznej na adres email urzedyskarbowewykonawcy@iczmp.edu.pl w terminie 7 dni od daty zmiany
właściwości i pod rygorem odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikające
z braku terminowego powiadomienia.

§5
Kary umowne
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w przypadku opóźnienia w odbiorze odpadów
za każdy dzień opóźnienia 0,1% wartości brutto usługi odbioru odpadów z opóźnieniem. Przez opóźnienie
w odbiorze odpadów rozumie się również takie sytuacje, w których nie zostały odebrane odpady choćby
w części, w terminie przewidzianym do odbioru.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 5, w przypadku:
- wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, z przyczyn dotyczących Wykonawcy;
- wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a w szczególności
w przypadku nieterminowego realizowania lub niezrealizowania usługi przez Wykonawcę.
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3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w przypadku nie przedstawienia lub nie zaktualizowania wykazu, o którym mowa w § 2
ust. 10, w terminach określonych w § 2 ust. 10 niniejszej umowy.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia z odpowiedzialności na zasadach ogólnych za powstałą szkodę.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
§6
Zmiany umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie
w następujących sytuacjach:
1. zmiany kodu odpadu przy zachowaniu jego parametrów;
2. niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
terminu obowiązywania umowy;
3. zmiany terminu realizacji usługi w szczególności zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usługi, terminu
zakończenia realizacji usługi, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. zmiany zasad odbioru odpadów określonych w § 2 ust. 2;
5. miejsca utylizacji/unieszkodliwiania odpadów,
6. zmiany organizacyjnej Instytutu „CZMP” istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
7. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
8. zmiany adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
9. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację usługi, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;
10. w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich;
11. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania
umowy dłuższego niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany:
1) 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,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w zakresie
określonym w § 2 ust. 1Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 11 mają wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy do doręczenia Zamawiającemu szczegółowego zestawienia obejmującego kalkulację kosztów
wykonania zamówienia, ze wskazaniem w szczególności ilości osób wykonujących zamówienie wraz z
wyszczególnieniem elementów wynagrodzenia poszczególnych osób oraz kosztów ich ubezpieczenia pod
rygorem utraty prawa do zwiększenia wysokości wynagrodzenia ze względu na okoliczności wskazane
w ust. 1 pkt 11.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 11 następuje na wniosek
Wykonawcy w drodze aneksu. Zmiana wynagrodzenia ustalona w drodze aneksu obowiązuje od miesiąca
następującego po miesiącu zawarcia aneksu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lub ust. 2 będące podstawą dokonania zmiany
wynagrodzenia, weszły w życie.
3. W przypadku niezrealizowania ilościowego umowy w terminie określonym w §2 ust. 1, strony dopuszczają
możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy. W takim wypadku ogólna wartość określona w § 3 ust.
1 umowy nie może ulec zmianie podobnie jak ceny jednostkowe netto – za wyjątkiem zapisów
wynikających z ust. 1 pkt 11 i ust. 2 i 3.
§7
Inne postanowienia Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
ust. 10 niniejszej umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do częściowej realizacji umowy, a także do rezygnacji z zamówienia
jakiejkolwiek usługi będącej przedmiotem umowy.
3. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, nie może przenosić
na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności
Wykonawca:
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a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,
b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,
c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego
d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z
niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej,
Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa, Umowy Pełnomocnictwa za
wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata
4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich
czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej
umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o
zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod
rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za
doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.
6. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego z ważnych powodów z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia, w szczególności gdy kontynuacja zamówienia stanie się niezgodna
z interesem Zamawiającego.
7. 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 całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy poddane zostaną jurysdykcji Sądu
Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej
Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia
porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy
„Prawo Zamówień Publicznych” oraz kodeksu cywilnego.
10. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Sekcji BHP
i Ochrony Środowiska. Zamawiający jest upoważniony do wskazania innej osoby odpowiedzialnej za
prawidłową realizację umowy w każdym czasie i dokonania w tym zakresie jednostronnej zmiany umowy.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

za Zamawiającego

__________________________________

za Wykonawcę

_______________________________
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