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Istotne warunki umowy 

 
 

§ 1 

Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem o numerze rejestrowym:…………… w rejestrze podmiotów (art. 

49 ust. 1 Ustawy „O odpadach” (Dz.U. 2019 poz. 701) wprowadzających produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami (z uwzględnieniem informacji na temat wpisu w zakresie transportu ww. 

odpadów) oraz podmiotem uprawnionym w oparciu o Decyzję (lub Decyzje) nr ……………….. wydaną 

przez………………………do przetwarzania tj. unieszkodliwiania odpadów o kodach: 

- 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* - odpady zakaźne (Zadanie nr 1) 

- 18 01 06* - odpady niebezpieczne inne niż zakaźne (Zadanie nr 2) 

i zobowiązuje się posiadać stosowną decyzje przez okres trwania umowy. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę unieszkodliwiania odpadów o 

kodach:  

- 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82* - odpady zakaźne (Zadanie nr 1) 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów o kodach:  

- 18 01 06* - odpady niebezpieczne inne niż zakaźne (Zadanie nr 2) 

2. Maksymalna łączna ilość odpadów określonych w §2 ust.1 umowy, przekazanych do utylizacji wyniesie: 

a) 100,00 Mg dla Zadania nr 1 

b)   12,00 Mg dla Zadania nr 2 

Rzeczywista ilość opadów przekazywanych do przetwarzania będzie uzależniona od potrzeb 

Zamawiającego ilości remontów, przestojów awarii itp., dlatego należy traktować ją orientacyjnie. 

Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 

3. Odpady będą gromadzone przez Zamawiającego w pojemnikach typu DPPL (Zadanie 2). 

4. Przy każdorazowym odbiorze odpadów Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wypełnioną Kartę 

Przekazania Odpadów.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami terenowymi dojazdu i odbioru opadów w siedzibie 

Zamawiającego.  
 

§ 3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) Dostarczenie pojemnika DPPL na wymianę w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 

(Zadanie 2) 

b) Wystawienia dokumentu DPU dla odpadów zakaźnych. 

c) Unieszkodliwianie odpadów zakaźnych (Zadanie 1) musi się odbywać zgodnie z tzw. „zasadą 

bliskości” art. 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz.U. 2019 poz. 701) W przypadku 

wywozu odpadów zakaźnych poza województwo Wykonawca dostarczy stosowne zaświadczenia od 

spalarni położnych na terenie województwa śląskiego lub innej najbliżej o braku wolnych mocy 

przerobowych.  

§ 4 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za: 

1. Załadunek wózkiem widłowym odpadów o kodzie 18 01 06* w pojemniku DPPL (na wymianę). 

2. Transport odpadów medycznych z siedziby Zamawiającego przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach do 

miejsca utylizacji będzie realizowany przez Zamawiającego – zadanie nr 1. 
 

§ 5 

1. Cena jednostkowa świadczonej usługi, wynosi: 

a)  …………   zł + należny podatek VAT za 1 Mg odpadów – Zadanie nr 1 

b) …………    zł + należny podatek VAT za 1 Mg odpadów – Zadanie nr 2 

2. Powyższe ceny są niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy.  
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3. Całkowita wartość zamówienia wynosi: ……………………… zł brutto (słownie: ………….… ). 

4. Cena za utylizację odpadów zakaźnych (Zadanie 1) powinna zawierać wystawienie dokumentu DPU 

zgodnie z art. 95 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701) i 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu 

potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych. 

5. Za wykonaną   usługę   Zamawiający    zobowiązuje się dokonać zapłaty, za faktycznie odebraną masę 

odpadów, ważonych loco magazyn Wykonawcy (Zadanie nr 1) lub u Zamawiającego (Zadanie 2). 
 

§ 6 

1. Zapłata należności za wykonanie usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (z 

obowiązkowo załączoną prawidłowo wypełnioną Karta Przekazania Odpadów i Kwitem wagowym), 

przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty jej 

dostarczenia. Brak prawidłowo wypełnionej Karty Przekazania Odpadów lub Kwitu wagowego, 

skutkować będzie przesunięciem terminu płatności o ilość dni do chwili ich otrzymania.  

2. Strony ustalają, iż usługa będzie fakturowana każdorazowo po wywozie odpadów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wagi odpadów m.in. u Wykonawcy. 
 

§ 7 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia …………………… do dnia ………………................. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wyczerpania wartości określonej w § 5 ust. 3. 

3. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez okresu wypowiedzenia w przypadku utraty przez 

Wykonawcę uprawnień do wykonywania usługi transportu i unieszkodliwiania odpadów, określonych w 

§ 2 ust. 1.1 niniejszej umowy. – dla zadania nr 2. 

4. Strony przewidują jednomiesięczny – na koniec miesiąca kalendarzowego - okres na wypowiedzenie 

umowy. 

5. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.  
 

§ 8 

Strony   uprawniają następujące osoby do kontaktów:  

1. Zamawiający: Marian Santura tel. 32/ 255-44-99 w 41, Tel. kom. 608 575 891 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………… 
 

§ 9 

Strony   ustalają, że   obowiązującą   formą   odszkodowania   są   kary   umowne w następującym przypadku 

i wysokości: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w wysokości 20 % niezrealizowanej wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienie od umowy z 

przyczyn   leżących   po stronie   Wykonawcy, 

b. w wysokości 0,5 % rocznej wartości brutto umowy za każde 24 godziny zwłoki w realizacji usługi, 

powyżej terminu określonego w § 3 ust. 1 b) umowy. 

2. Zamawiającemu zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % niezrealizowanej wartości brutto 

umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez z przyczyn   leżących   po stronie   Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania w razie powstania szkody przewyższającej 

wartość zastrzeżonych wyżej kar.  
 

§ 10 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do 

wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów medycznych, o których mowa w art. 233 

ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701) dla zadania nr 2. 

2. Usługa świadczona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a 

w szczególności z: 

a. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701), 

b. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 382). 

c. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 819). 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Prawa zamówień publicznych, 

Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701).  
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§ 11 

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

 

Załączniki: 

1. SIWZ wraz z załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy. 

 

 
 

 

               Wykonawca                            Zamawiający 

 


