
UMOWA  NR  ……………………….. 
 

zawarta w dniu …………………..  pomiędzy: 
 

ZAMAWIAJĄCYM: 
 

Instytutem Matki i Dziecka  
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a  

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego –  Nr KRS: 0000050095  
 

reprezentowanym przez: 
 

1. Tomasza Mikołaja Maciejewskiego  –  Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka  
2. Agnieszkę Graczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych, działającą na 

podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

a 
WYKONAWCĄ: 
 

………………………………… 
……………………………….. 
………………………………… 
zarejestrowanym w 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..- Nr KRS: ……………………………………………….. 

reprezentowanym przez:  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

na podstawie art. 4 pkt. 8 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.). 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na wywozie i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych zgodnie ze złożoną ofertą: koszt odbioru i utylizacji 1 kg odpadu 
medycznego wynosi: …………….. netto + 8 % VAT tj. …………………. brutto.    
 

§ 2 
1.  Wykonawca musi świadczyć usługę z zachowaniem następujących przepisów: 

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach  

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21) 
3) Ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228); 
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 

wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 1579 z późn. zm.) 



6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973) 

8) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów Dz.U. 2014 poz. 1923 (Dz.U. 2014 poz. 1923) 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz 
sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz.U. 
2016 poz. 108) 

10)  Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi;  

11) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 
1975) 

12) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 
wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
(Dz.U. 2016 poz. 1819) 

13) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów 
odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest 
dopuszczalny (Dz.U. 2015 poz. 1116). 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu i unieszkodliwienia odpadów 

niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych                   

z nimi badań, zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, trzy razy                   

w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek lub w inny dzień – zgłoszenie zmiany odbioru 

telefonicznie lub pisemnie) na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa warunki 

umożliwiające  mu wykonanie niniejszej umowy oraz że posiada wymagane 

obowiązującym prawem zezwolenia  na prowadzenie działalności w zakresie 

umożliwiającym wykonanie niniejszej umowy, zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 

2012 r.  o odpadach  (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) tj. aktualne zezwolenie (Decyzję) 

wydane przez właściwy organ administracji publicznej na transport odpadów 

objętych przedmiotem zamówienia oraz aktualne zezwolenie (Decyzję) wydane przez 

właściwy organ administracji publicznej na przetwarzanie odpadów będących 

przedmiotem zamówienia, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych 

przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych. 

 
§ 3 

1. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę polega na sukcesywnym wywozie 
nieczystości w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się każdorazowo odbierać nieczystości własnym transportem i na własny koszt 
w terminach określonych w § 2 niniejszej umowy. 

2. Zachowania ciągłości odbioru odpadów, aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarno-
epidemiologicznego, zgodnie z ustaloną częstotliwością. 

3. Odbioru odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego w godzinach od  7.30 
do godz.14.30. 



4. Potwierdzania wykonania usługi w oparciu o dokument obrotu odpadami – „Kartę 
przekazania odpadów”, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawiony przez 
Zamawiającego. 

5. Potwierdzania wykonania usługi dokumentem potwierdzającym unieszkodliwienie 
zakaźnych odpadów medycznych wydanym przez posiadacza odpadów, który 
unieszkodliwił zakaźne odpady medyczne przez termiczne przekształcenie w spalarni 
odpadów niebezpiecznych – zgodnie z art. 95 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpadach (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 21 z ) oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 
2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 107).  Wykonawca jest zobowiązany do wydania 
dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych nie 
później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego 
przedmiotowy dokument dotyczy po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy wraz 
z fakturą VAT. 

6. W przypadku  gdy  ustalony  dzień  odbioru odpadów przypadać  będzie  w  dniu  
ustawowo  wolnym  od pracy, Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów 
w poprzedzającym go dniu pracy lub pierwszym następującym po nim dniu pracy, 
z zachowaniem zgodnego z prawem czasu ich przechowywania.   

7. Wykonawca zapewni transport odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania 
specjalistycznymi środkami transportu dostosowanymi do przewozu odpadów 
niebezpiecznych oraz obsługę przez wykwalifikowany personel. 

8. Wykonawca zapewni przetwarzanie odpadów medycznych, w tym unieszkodliwianie 
zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów 
niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami prawa. 

9. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. 2018 r., 
poz. 21 ) wykonujący usługę transportu odpadów z chwilą nadania numeru 
rejestrowego, o którym mowa w art. 54 przywołanej ustawy oraz w oparciu 
rozporządzenie ministra właściwego do spraw środowiska dotyczącym sposobu 
nadawania numeru rejestrowego, będzie umieszczał numer rejestrowy  na 
dokumentach obrotu odpadami. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany częstotliwości odbioru odpadów 
medycznych w przypadku zmiany regulacji prawnych w tym zakresie.  
           
         § 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 18 miesięcy, z mocą obowiązującą                          

od 21 grudnia 2018 r. do 20 czerwca 2020 r. 

 

§ 5  

1.  Całkowita wartość umowy wynosi: kwota netto: ………………… ,- złotych  
    podatek od towarów i usług  w kwocie …………………… ,- zł. 

  Całkowita wartość umowy brutto …………………….. ,-  zł , 
słownie: ………………………………………………………………………………………. 

2. Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczono przy zastosowaniu ilości i cen 
jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

3. Całkowita wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy. 

4. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem 
§ 9 ust. 6. 
 



 

§ 6 

1. Za wykonaną usługę Wykonawca będzie wystawiał faktury według cen jednostkowych 
ustalonych w drodze zapytania ofertowego.. 

2. Wykonawca będzie wystawiał miesięczne faktury, po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego na podstawie zestawienia kwitów zdawczo-odbiorczych na ostatni 
dzień miesiąca, a Zamawiający będzie opłacał te faktury w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy 
wystawione na fakturze. 

4. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

5. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; 
koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

6. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajacego  płatności w terminie 
określonym w ust. 2,  Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

7. Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie może przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

 § 7 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących 

tytułów: 

1) Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,2 % wartości niewykonanej usługi za każdy dzień opóźnienia. 

2) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości pozostałej do wykonania części 

umowy. 

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość kar umownych, jeżeli rzeczywista wartość poniesionej szkody przewyższy 

wysokość kar umownych. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za przekroczenie określonych w umowie 

terminów, jeżeli przekroczenie to będzie spowodowane siłą wyższą. 
 

       

         § 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

1. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie 
natychmiastowym.  

2. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, na które 
nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe wykonanie umowy.  



3. W przypadku siły wyższej trwającej powyżej 14 dni, każda ze Stron ma prawo do 
odstąpienia od umowy, o ile nie podejmą decyzji o dalszej realizacji umowy. Jeżeli 
Strona nie zawiadomi drugiej we właściwym czasie o okolicznościach siły wyższej, 
wtedy będzie pozbawiona prawa powoływania się na nią w przyszłości. Za 
okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od 
dobrej woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na nie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez uprzedniego 
wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca, mimo uprzedniego pisemnego upomnienia, 
dopuszcza się rażącego naruszenia obowiązków wynikających z umowy, 
w szczególności gdy: 
1) powtarzają się przypadki nienależytego wykonania umowy, 
2) Wykonawca działa na szkodę Zamawiającego. 
3) Wykonawca straci prawo wykonywania działalności objętej niniejszą umową i nie 

przedłoży aktualnej decyzji na prowadzenie instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych ulokowanej 
w …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą  : 

Pani Piotr Kiszka – Kierownik Działu Administracyjnego IMiD                                  
tel.:  22 32 77 232; tel. kom.: 519 517 130 

     Pan Jakub Tchórzewski – Referent Działu Administracyjnego IMiD – tel.: 22 32 77    
230  tel. kom.: 798 562 633 

6. Osoba uprawnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron na 
piśmie – pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

3. W przypadku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług VAT, które podwyższą 
lub obniżą cenę/y przedmiotu niniejszej umowy, to w zależności od rodzaju zmian 
jakie będą miały miejsce, zostanie stosownie obniżona/ne lub podwyższona/ne cena/y 
przedmiotu umowy oraz całkowita wartość przedmiotu umowy. 

4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowych  i nie  mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego 

5. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy pełnych ilości przedmiotu 
umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu jej obowiązywania 
jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. Ceny jednostkowe w tym okresie nie mogą ulec 
zmianie.  

6. Strony wyrażają zgodę na zmianę umowy w przypadku zmiany wynagrodzenia 
z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty. 

7. Strony wyrażają zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne 
dla Zamawiającego. 



 
 
 

§ 11 
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca: 

1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych 
osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO; 

2) ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami,  
o których mowa w pkt 1; 

3) w przypadku przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych - 
oświadcza, że systemy informatyczne, w których przetwarzane będą dane 
osobowe spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych; 

4) zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji 
umowy; 

5) zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych  
Osobowych Zmawiającego o stwierdzeniu prób lub faktów naruszenia poufności 
przetwarzanych danych osobowych; 

6) w przypadku stwierdzenia zdarzeń, o których mowa w pkt 5, zobowiązuje się 
umożliwić Zamawiającemu prowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony 
danych osobowych; 

7) zobowiązuje się po zakończeniu prac związanych z realizacją umowy, zwrócić 
Zamawiającemu - oraz Inspektorowi Ochrony danych Osobowych, wszelkie zbiory 
danych osobowych, zarówno te w formie papierowej, jak i elektronicznej, które 
zostały przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy; 

8) zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy pracowników, 
którzy będą mieli dostęp do powierzonych danych osobowych w związku z 
realizacją umów, jedynie w przypadku, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce; 

9) zobowiązuje się do uzyskania od swoich pracowników oświadczeń o zachowaniu 
w poufności danych osobowych i innych informacji stanowiących tajemnicę 
służbową, jaką uzyskali w trakcie wykonywania na rzecz Zamawiającego. 

2. Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO, Wykonawca zobowiązany 
jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku 
z wykonywaną umową, a w szczególności mających wpływ na stan bezpieczeństwa 
chronionych obiektów, za wyjątkiem sytuacji, w których informacje takie stanowiłyby 
informacje publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej lub ich podanie wymagane byłoby przez organy 
władzy publicznej stosownie do przepisów odrębnych. 

3. W zakresie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania bądź zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 



4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, wiąże Wykonawcę zarówno w okresie 
obowiązywania umowy, jak też po jej wygaśnięciu, stwierdzeniu jej nieważności lub 
odstąpieniu od niej przez Zamawiającego. 
 

 

 

§ 12 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw. 

§ 13 

Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze 

polubownej, a w razie nie dojścia do ugody, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 § 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 
 

 

 

 

 



      Załącznik nr 1  

        

TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA 

        

       

        

Lp. Asortyment J.m.  Ilość          
Cena jedn. 

netto w PLN 
Wartość  netto 

w PLN 
% 

VAT 
Wartość  brutto 

w PLN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Odpady medyczne zakaźne Mg  68         

2. Odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne Mg  0,54         

3. Odpady medyczne inne niż niebezpieczne Mg  0,15         

4. Odbiór zużytych baterii i akumulatorów. Mg  0,050         

RAZEM:       

        

    

    

      

Pieczęć i podpis osoby 
umocowanej                                                            

do reprezentowania 
Wykonawcy 

        

      



 


