
Projekt  UMOWY
U M O W A   NR …………………………...

zawarta w Lublinie w dniu …………. lipca 2021 r.  

pomiędzy: 
Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w
Lublinie,  20  –  043  Lublin,  ul.  Spadochroniarzy  8,  wpisanym  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych
organizacji  społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000005890 NIP:  712–
241–34–74, REGON: 431018621 zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez:

Zdzisław Kulesza – Dyrektor

na podstawie pobranego w dniu …….... lipca 2021 roku z serwisu internetowego Krajowego Rejestru
Ministerstwa  Sprawiedliwości  zgodnie  z  art.  4  ust.  4  a  ustawy z  dnia  20.08.1997  r.  o  Krajowym
Rejestrze  Sądowym,  wydruku  komputerowego   zawierającego  aktualne  dane  o  Zamawiającym
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
a 
………………………………………………………………………………………………….…..
zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ………..,  lub, ………………….prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą  …………… NIP, REGON …………… na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
zwaną/nym/ dalej w treści umowy "Wykonawcą". 
reprezentowaną /nym/ przez :
…………………………………………………..
na podstawie……………………………………………………..stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i transportu odpadów niebezpiecz-

nych i innych niż niebezpieczne z wyjątkiem medycznych oraz odpadów komunalnych, powstają-
cych na terenie siedziby Zamawiającego w następujących lokalizacjach w Lublinie: ul. Bursaki 17,
Spadochroniarzy 8, Kompozytorów Polskich 8, zgodnie z załączoną ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr  3 do niniejszej umowy.

2. Odbiór odpadów  niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne,  dokonywany będzie po każdorazo-
wym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu  terminu i miejsca odbioru (nie później niż 3 dni ro-
bocze od daty zgłoszenia).

3. Wykonawca będzie odbierał odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne, własnym transportem
ze wszystkich lokalizacji wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.

4. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu pojem-
niki do przechowywania i transportu odpadów, odpowiednie do rodzaju odpadów wyszczególnio-
nych w formularzu ofertowym, w ilości odpowiedniej do zapotrzebowań poszczególnych obiektów.
Pojemność i ilość pojemników ma być dostosowana do potrzeb poszczególnych obiektów Zama-
wiającego i zapewnić zgodne z przepisami gromadzenie odpadów do dnia ponownego odbioru.
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§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy lub do wyczer-

pania kwoty określonej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
2. W przypadku niewyczerpania w  czasie trwania umowy całej kwoty określonej w § 6 ust. 2 umowy

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.

§ 3
Wykonawca oświadcza,  że  jest  uprawniony  do wykonania  prac  lub  czynności  objętych  niniejszą

umową  na  podstawie  następujących  decyzji
administracyjnych………………………………………………………………………………………………………………………………
zezwalających  na  wytwarzanie  i  zbieranie  odpadów  i  posiada  wpis  do  BDO  o
numerze……………………………………. oraz dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami i  doświadczeniem do
pełnej realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy sposób odbioru, w tym załadunek i transport odpa-

dów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracowników dokonujących załadunku.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku w miejscu wykonywania usługi i niezakłóca-

nia normalnego toku pracy Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z użyciem własnego sprzętu i środków gwaran-

tujących prawidłowe wykonanie usługi.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zagrożeń w środowisku, powstałych na skutek

niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód, powstałych na trasie przewozu, w

tym usunięcia wszelkich powstałych zanieczyszczeń na własny koszt.
7. Wykonawca po każdorazowym wykonaniu usługi zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości

i jakości wytwarzanych i gromadzonych odpadów za pośrednictwem BDO oraz zgodnie z obowią-
zującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Wykonawca zobowiązany jest zastępować zużyte lub utracone pojemniki w sposób naturalny no-
wymi.

§ 5
1. Osobą odpowiedzialną za koordynację prac ze strony Zamawiającego jest Marek Ćwirko, z którą

Wykonawca uzgadnia terminy realizacji.
2. Zamawiający zapewnia dojazd do miejsca ustawienia pojemników drogą utwardzoną w sposób za-

pewniający odbiór odpadów.
3. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości odpadów będą wynikać z aktualnych potrzeb Zama-

wiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w załączniku nr 3 do Umowy.

§ 6
1.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  wykonanie  każdej
potwierdzonej usługi według cen  jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Maksymalną wartość umowy Strony ustalają na kwotę netto w wysokości …………………….. zł
    (słownie: ………………………………………………………………………………………………………...…………………złotych)
3.  Płatność  będzie  regulowana  przelewem  z  rachunku  Zamawiającego  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy  wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej po
wykonaniu usługi.
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4.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego .
5.  W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.

§ 7
1  W przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje usługę, bądź narusza warunki umowy,
     Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 
2. Umowa może być rozwiązana każdym czasie na zasadzie porozumienia stron z zachowaniem
     pisemnej formy oraz w przypadku wykonania przez Wykonawcę usług o łącznej wartości netto
     określonej w parag. 6 ust. 2, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszej
     usługi .

§ 8
1.  Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą
kary umowne.
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
     1) w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy za
rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
     2) w wysokości 2% wartości usługi za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie usługi. 
3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie bądź odstąpienie od  umowy przez
Wykonawcę  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający,  w  wysokości  10%
wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  6  ust.2  niniejszej  umowy,  z  wyjątkiem  sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4.   Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  jeżeli  szkoda
przewyższa wysokość kar umownych.

§ 9
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności po-

wodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewi-
dzieć w chwili zawarcia umowy stosownie do postanowień art. 145 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 od powzięcia wiadomości o
     powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia

za wykonane usługi.

§ 10
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności.

§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
załącznik nr 1 – KRS WPR 
załącznik nr 2 – wydruk KRS/CEiDG Wykonawcy 
załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCY
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