
Nr sprawy EUZ/DTG/1/02/2018

Zawiercie, dnia 12.02.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości  szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
specjalnych z nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu.”

Kod CPV 90.51.10.00-2 – usługi wywozu odpadów 
90.51.20.00-9 – usługi transportu odpadów
90.51.40.00-3 – usługi recyklingu odpadów
34.92.84.80-6 – pojemniki i kosze na odpady i śmieci

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywny odbiór i  transport odpadów specjalnych o kodzie 15 01 10*
wraz z zagospodarowaniem tych odpadów, z nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu  przez okres
wskazany w pkt 7 - Termin wykonania zamówienia.

W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10* - opakowania zawierające
pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone  (np.  środkami  ochrony  roślin  I  i  II  klasy
toksyczności  – bardzo toksyczne i  toksyczne) określonych w pakiecie nr 2 Zaproszenia do Składania Ofert
w sposób  zapewniający osiągnięcie odpowiednich  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami

2. Lokalizacje, których dotyczy przedmiot zamówienia:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

2.1 Lokalizacja nr I 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

2.2. Lokalizacja nr II 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8

2.3. Lokalizacja nr III 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 15

2.4. Lokalizacja nr IV 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego1 

2.5. Lokalizacja nr V 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80

3. Zamówienie dotyczy pakietu nr 3 (dot. postępowania EUZ/DTG/2/11/2017)

Pakiet 3 15 01 10* –  opakowania zawierające pozostałości substancji  niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

* odpady niebezpieczne

3.1.  Zakres  zamówienia  obejmuje  odbiór  i  zagospodarowanie  całego  strumienia  odpadów  specjalnych,
w sposób  zapewniający osiągnięcie odpowiednich  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania
w ramach powierzonego zadania, zgodnie z:

 Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. z dnia 9 czerwca
2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach (tj. z dnia 7 listopada 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1987
z późn. zm.)

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 122) 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923)
 Uchwały Nr  30/293/12 Rady Miejskiej  w Zawierciu  z  dnia  27 grudnia  2012r.  w sprawie  uchwalenia

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawiercie.
 Przekazywanie  odebranych  selektywnie  zebranych  odpadów  komunalnych  do  instalacji  odzysku

i  unieszkodliwiania  odpadów,  zgodnie  z  hierarchią  postępowania  z  odpadami,  o  której  mowa
w art. 7  Ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).

Wykonawca  jest  obowiązany  przekazać  odpady  komunalne  do  instalacji  posiadającej  status  regionalnej
lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu I, w skład którego wchodzi Gmina
Zawiercie  –  zgodnie  z  Planem  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Śląskiego  2014  (zatwierdzonym
Uchwałą Nr IV/25/2/2012r. z dnia 24 sierpnia 2012 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
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3.2. Szacunkowa ilość nieczystości, przewidzianych do przekazania:
Pakiet nr 3 – 1 szt. pojemnika o poj. 1100 l.; przewidywany wywóz 3 razy w roku

– 4 szt. pojemnika o poj. 200 l.; przewidywany wywóz 1 raz w roku  
Określone ilości odpadów są ilościami szacunkowymi, nie stanowią zobowiązania dla Zamawiającego, zostały
wyliczone w oparciu o dotychczasowe ilości wytwarzanych odpadów i w trakcie realizacji  umowy mogą ulec
zmianie w zależności od faktycznych potrzeb. 
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

4. Usługa odbioru odpadów obejmuje:
Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia Zamawiającego łącznie w 5 pojemników o pojemności:
– 1 szt. pojemnika o poj. 1100 l.; lokalizacja 2.1.
– 4 szt. pojemnika o poj. 200 l.; lokalizacja 2.2. - 2.5.
5. Wymagania

5.1. Kontenery muszą być przewoźne, sprawne i mieć szczelnie zamykane pokrywy.
5.2. Utrzymanie w czystości dostarczonych pojemników po stronie Wykonawcy.
5.3. Dostarczenie kontenerów i pojemników na odpady segregowane należy wkalkulować w cenę usług

odbioru odpadów.
5.4. Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odbywać się będzie w godz.8⁰⁰–14⁰⁰

ze wszystkich nieruchomości, na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego.
5.5. Wykonawca  zobowiązuje  się  terminowo  wywozić  odpady,  będące  przedmiotem  zamówienia,

na  każdorazowe  zgłoszenie  Zamawiającego  w  ciągu  24  godzin  od  telefonicznego,
bądź e-mailowego zgłoszenia (na nr telefonu oraz adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym).

5.6. Transport odbywać się będzie pojazdami przystosowanymi do przewożenia tego rodzaju ładunków.
5.7. Dowodem odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę jest każdorazowo potwierdzone przez

Zamawiającego zlecenie odbioru.
5.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość świadczonych usług,    
5.9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
5.10. Wymagane  jest  pozostawienie  miejsc  gromadzenia  odpadów  czyste  i  uprzątnięte  z  resztek

odpadów,
5.11. Wymagana jest  wymiana podstawionych pojemników uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku

bieżącej eksploatacji,
5.12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 
5.13. Określenie  przez  Wykonawcę  telefonów  kontaktowych  i  numerów  fax  oraz  innych  ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
5.14. Wykonawca wyrazi zgodę na minimum 60 dniowy termin płatności.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania się w razie potrzeby Procedury Zamawiającego –
Zarządzenie Nr 59/2015 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia 30 października 2015r. stanowiącej
załącznik do niniejszego postępowania.
6. Sprawozdawczość – Wykonawca zobowiązany jest do:

 po  każdorazowym  odbiorze  odpadów  Zamawiający  otrzyma  od  Wykonawcy  wypełnioną  kartę
przekazania odpadów oraz dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadów

 bieżącego  prowadzenia  ilościowej  i  jakościowej  ewidencji  odpadów  zgodnie  z  przepisami  ustawy  
o  odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 przekazywania Zamawiającemu przez cały okres trwania Umowy raportów miesięcznych stanowiących
część  miesięcznego protokołu  odbioru,  w terminie  do 10 dnia  miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym zawierających informacje o:
- ilości i rodzaju odpadów komunalnych (ilość i pojemność pojemników ) zebranych z nieruchomości, 
- sposobie  zagospodarowania  odpadów  ze  wskazaniem  instalacji,  na  którą  zostały  przekazane,

potwierdzone kartami przekazania odpadów
 przekazywanie  Zamawiającemu  przez  cały  okres  trwania  umowy  sprawozdania  kwartalnego

zgodne  z  ustawą  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości   i  porządku  w   gminach
(tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 17 czerwca 2016 r.  (Dz.U.  z 2016 r.  poz.  934) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych
odpadach   komunalnych  oraz  realizacji  zadań  z  zakresu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,
do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych usług.
7. Termin wykonania zamówienia:

pakiet 3  dla lokalizacji nr I-V pkt 2.1 do pkt 2.5 od 28.02.2018r. do 30.11.2018r.
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8. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie:
Pakiet nr 3- po każdorazowej usłudze 

9. Kryteria wyboru  najkorzystniejszej oferty: 100% cena.
10. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń. 

O  udzielenie  zamówienia  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  posiadają  uprawnienia
do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

1) aktualnego  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  transportu  i  zbierania  odpadów,
wydanego  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  (obowiązującego  na  okres
obowiązywania umowy);

2) wydruk z CEIDG/ KRS;
3) kopia decyzji o nadaniu numeru NIP;
4) kopia decyzji o nadaniu numeru REGON;
5) oświadczenie,  że  Oferent  nie  zalega  z  opłacaniem podatków,  opłat  oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne;
6) oświadczenie, że nie prowadzi się względem Oferenta postępowania upadłościowego, nie ogłoszono

jego upadłości ani nie jest w likwidacji;
7) oświadczenie o zapoznaniu się z Zaproszeniem do składania ofert cenowych,
8) oświadczenie,  że  Oferent  zawrze  umowę na warunkach przedstawionych  w projekcie  umowy,  który

stanowi integralną część niniejszego Zaproszenia
9) dla pakietu 3 - oświadczenie, że Wykonawca posiada własną spalarnię odpadów niebezpiecznych lub

umowę ze spalarnią, do której Wykonawca będzie dostarczał do utylizacji odpady niebezpieczne.
11. Sposób przygotowania oferty

1) Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty skutkować
będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.

2) Oferta   musi  być  sporządzona  w  języku polskim,  w  jednym egzemplarzu,  w  formie  pisemnej.  Nie
dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną lub w formie faksu.

3) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Oferenta. Upoważnienie
osób(y)  do  podpisania  oferty  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów  dołączonych  do  oferty.  
W przeciwnym razie do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa

4) Każda strona oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
5) Dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  mogą  być  przedłożone  w  formie  oryginałów  lub  kopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
6) Złożone w ofercie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
7) Oferta  powinna  być  sporządzona  pisemnie  według  załączonego  formularza  ofertowego

w  języku  polskim,   i  zawierać:  nazwę  i  adres  Oferenta  wraz  z  numerem  telefonu,  faxu,  datę
sporządzenia oferty, oferowaną stawki wynagrodzenia oraz dokumenty  określone w pkt 10.

8) Pytania  można  kierować  w  formie  elektronicznej  na  adres:  adm-gosp@szpitalzawiercie.pl
do dnia 16.02.2018 r. godz. 10:00.

12. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2.
13. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.02.2018 r. godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala, II piętro Budynek D Szpitala
Powiatowego w Zawierciu, lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferta  winna  być  przekazana  w zamkniętej  kopercie  opisanej  „Zaproszenie  –  odpady  komunalne
i specjalne, pakiet 3, Dział Adm.-Gosp. - nie otwierać przed 21.02.2018 r. godz. 10:15”

14. Osoby do kontaktów: 
Małgorzata Kowalczyk, Beata Jakacz
Dział Administracyjno–Gospodarczy, tel. (32) 6740340, nr faksu (32) 6721532
Załączniki:

1) Formularz oferty
2) Projekt umowy.

ZATWIERDZAM

…………………………………….
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Załącznik nr 1 
do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ....................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................

Nr telefonu /fax......................................................................................................

Nr NIP ......................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................

e-mail: .....................................................................................................................

strona WWW ............................................................................................................

Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/ jako partner konsorcjum zarządzanego przez:

................................................................................................................ 
(nazwa Firmy/ nazwa Lidera*)

(*niepotrzebne skreślić)

2. Dane dotyczące Zamawiającego
Szpital Powiatowy w Zawierciu 
ul. Miodowa 14 ; 42-400 Zawiercie
NIP 649-19-18-293; REGON 276271110

3. Zobowiązania Wykonawcy
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów  komunalnych 
i  specjalnych z nieruchomości  Szpitala  Powiatowego w Zawierciu” oferujemy wykonanie  zgodnie  
z wymogami zamówienia w zakresie pakietu nr ................... za cenę:

TABELA 1 – DOTYCZY LOKALIZACJI  NR I UL. MIODOWA 14; 42-400 Zawiercie, 

Zakres usługi Szacunkowa ilość w ciągu miesiąca
Cena ryczałtowa 
w ciągu miesiąca

netto

Stawka
podatku

VAT

Cena ryczałtowa 
w ciągu miesiąca

brutto
1 2 3 4 5

Pakiet nr 3

Usługa  odbioru  
i zagospodarowania 
odpadów specjalnych 
wraz z dostarczeniem  
pojemników

Odpady opakowaniowe 
o kodzie 15 01 10* 
1 szt. pojemnik 1.100l – odbierany 
w zależności od potrzeb 
Zamawiającego – 
przewidywany wywóz 3 razy 
w roku                                

łącznie

Wartość brutto oferowanych usług wynosi (kolumna nr 5 formularza cenowego):
Pakiet nr ......... ………………………………… zł, słownie: …………………………………………………. 
Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
TABELA 2 – DOTYCZY: 
Lokalizacja Nr II Ul. Powstańców Śląskich 8; 42-400 Zawiercie, 
Lokalizacja Nr III Ul. Niedziałkowskiego15; 42-400 Zawiercie, 
Lokalizacja Nr IV Ul. Gałczyńskiego 1; 42-400 Zawiercie, 
Lokalizacja Nr V Ul. Piłsudskiego 80; 42-400 Zawiercie, 

Zakres usługi Odbiór i transport (wywóz)
Cena jednostkowa
netto za 1 wywóz

Stawka
podatku VAT

Wartość brutto

Pakiet nr 3

Usługa  odbioru  
i zagospodarowania 
odpadów specjalnych wraz
z dostarczeniem  
pojemników

Odpady opakowaniowe 
o kodzie 15 01 10* 
4 szt. pojemników  każdy o poj. 240 l 
– odbierany w zależności od potrzeb 
Zamawiającego – przewidywany 
wywóz 1 raz w roku                            
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4. Okres realizacji umowy:
pakiet 3  dla lokalizacji nr I-V (pkt 2.1 do pkt 2.5 ) od ……………...r. do 30.11.2018r.
5. Termin płatności za świadczone usługi  …. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Oświadczamy,  że  spełniamy  warunki  dotyczące posiadania  uprawnień  do  wykonywania  działalności

lub  czynności,  będących  przedmiotem  zamówienia,  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz
dysponuję/dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia.

7. Oświadczam/y, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne.

8. Oświadczamy, że nie prowadzi się względem naszej Firmy postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono jego
upadłości, ani nasza firma nie jest w likwidacji.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

10. Oświadczam/y,  że  zapoznaliśmy się  z  warunkami  postępowania  oraz warunkami realizacji  zamówienia
(projektem  umowy)  określonymi  w  zaproszeniu  do  składania  ofert,  akceptujemy  je  bez  zastrzeżeń,
a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i  na warunkach
określonych przez Zamawiającego.

11. Oświadczam/y,  że posiadamy własną spalarnię odpadów niebezpiecznych/ mamy podpisaną umowę ze
spalarnią, do której Wykonawca będzie dostarczał do utylizacji odpady niebezpieczne*

_______________________ _________________________________________
miejscowość, data (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

5 z 8



Nr sprawy EUZ/DTG/1/02/2018

Załącznik nr 2
do Zaproszenia

I S T O T N E  P O S T A N O W I E N I A  U M O W Y

(PROJEKT)

zawarta w dniu  …………………….. 2018 r. w Zawierciu pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie
zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  w  Częstochowie,  XVII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293; REGON 276271110, reprezentowanym przez:
Dyrektor - mgr Anna Pilarczyk-Sprycha
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Firmą

….
zarejestrowaną w … pod nr KRS ..., NIP:... , REGON:…., reprezentowaną przez:

………………………………………………………

………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do składania ofert  
na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1) Przedmiot umowy dotyczy wykonania usługi  polegającej na  „Odbiorze i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych i specjalnych z nieruchomości Szpitala Powiatowego w Zawierciu”.

2) W zakresie zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10* - opakowania
zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone  
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)  określonych
w  pakiecie  nr  2 Zaproszenia  do  Składania  Ofert,  w  sposób   zapewniający  osiągnięcie  odpowiednich
poziomów  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami,  zgodnie
 z obowiązującymi przepisami.       

3) Odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości Szpitala Powiatowego z lokalizacji:

Lokalizacja nr I 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

Lokalizacja nr II 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 8

Lokalizacja nr III 42-400 Zawiercie, ul. Niedziałkowskiego 15

Lokalizacja nr IV 42-400 Zawiercie, ul. Gałczyńskiego1 

Lokalizacja nr V 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80

4) Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy zawarty jest w Zaproszeniu do składania ofert - Opis
przedmiotu zamówienia, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne umowy, zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia
działalności związanej z realizacją niniejszej umowy.

6) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów własnym transportem i własną brygadą załadunkową  
z obiektów wskazanych w § 1 pkt 3.

7) Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie w realizacji usług objętych umową i
będzie ją wykonywał zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 2

1. Uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:
Z ramienia Zamawiającego:  Malgorzata Kowalczyk, Beata Jakacz tel.: (32) 6740340
Z ramienia Wykonawcy: …………

2. Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi przekazywane będą pisemnie.
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§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania, tj. ………..2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanych usług.
2. Wykonawca do wykonania usługi opisanej w § 1 zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.
3. Wykonawca  zobowiązuje  się  terminowo  wywozić  odpady,  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy,  

na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego w ciągu  48 godzin od zgłoszenia.
4. Ilość odpadów może ulec zmianie bez zmiany wynagrodzenia w granicach 20%.
5. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w pojemniki:

– 1 szt. pojemnika o poj. 1100 l.; lokalizacja I.
– łącznie 4 szt. pojemników o poj. 240 l.; po jednym dla lokalizacji II-V.
i zobowiązuje się postawić je we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  czystości  dostarczonych  pojemników,  wymienionych
w pkt. 5.  

7. Reklamacje  jakościowe  i  ilościowe  zgłaszane przez  Zamawiającego  i  inne  związane  z  wykonywaniem
przedmiotowej umowy załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  i  stosowania  się  w  razie  potrzeby  Procedury
Zamawiającego  –  Zarządzenie  Nr  59/2015  Dyrektora  Szpitala  Powiatowego  w  Zawierciu  z  dnia  
30 października 2015r. stanowiącej załącznik 3 do Zaproszenia do składania ofert.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego:
1. Do Zamawiającego należy dopilnowanie, aby nieczystości składowane były w kontenerach/ pojemnikach.
2. Zamawiający zobowiązuje się płacić za wywóz nieczystości stałych na podstawie wystawionej faktury.
3. Zamawiający  zobowiązuje  się  użytkować  kontenery  i  pojemniki  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  

i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz odpowiada materialnie za jego zginięcie. W przypadku zaginięcia
Wykonawca obciąży go kosztami kontenera odliczając stopień zużycia.

§ 6

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku jej nienależytego wykonania lub jej niewykonania  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 7

1. Wykonawcy  przysługuje  z  tytułu  wykonania  całej  umowy  przez  pełny  okres  jej  obowiązywania
wynagrodzenie w kwocie:
Pakiet nr 2:  ……….. netto powiększona o  podatek VAT w  wysokości – …………. zł
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………. zł (słownie: ………...) zgodnie z ofertą Wykonawcy, której
formularz cenowy stanowi  załącznik nr 2 do umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następować po każdorazowej usłudze w kwocie ………... plus obowiązujący
podatek VAT, tj. ……………. zł brutto.

3. Podstawą wypłaty za wykonaną usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz z protokołem odbioru
prac.

4. W protokole odbioru prac zawiera się wszelkie informacje w tym o ilościach odebranych odpadów, karty
przekazania odpadów i dowody wagowe.

5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. Numer konta na podstawie faktur wystawianych
przez Wykonawcę.

6. Zapłata  nastąpi  w  ciągu  60  dni  od  dnia  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  do  siedziby
Zamawiającego.

7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.
8. Odstąpienie  od  umowy  w  warunkach  określonych  w  §6  niniejszej  umowy  zwalnia  Zamawiającego  

od zapłaty należności za okres kiedy nie była świadczona.
9. W  razie  zwłoki  zapłaty  ceny  za  przedmiot  umowy,  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia

ustawowych odsetek za zwłokę.
10. Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowaną usługę nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dalszej

realizacji zamówienia.
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§ 8

Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych:

1. Za  każdorazowe  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  polegającej  na  przekroczeniu  terminu
określonego w §4 pkt 3 i 7 – w wysokości 1% wartości łącznej brutto wynikającej z faktury za dany miesiąc,
za każdy dzień opóźnienia.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  bądź  Zamawiającego  z  winy  Wykonawcy,
Wykonawca  wpłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  wartości  brutto  niezrealizowanej
części przedmiotu umowy.

3. W  przypadku  nie  uregulowania  przez  Zamawiającego  płatności  w  wyznaczonym  terminie  umownym,
Wykonawcy przysługuje prawo ustawowych odsetek za zwłokę.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.

§ 9

1. Wszelkie  zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego (po uzyskaniu zgody organu tworzącego) przenieść
na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.  
W  przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 12

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

Załączniki:
Nr 1. Zaproszenie do składania ofert cenowych z dnia ….
Nr 2. Formularz cenowy z dnia ….

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:
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