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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 14 stycznia 2020 r. 
Znak sprawy: 01/2020 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru, transportu i 
unieszkodliwiania odpadów medycznych”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 501650-N-
2020 z dnia 09.01.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia:  
 
 
1. Załącznik nr 7 - GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

Ozn. postępowania 01/2020 załącznik nr 7 do siwz 

 
GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR …………….. 

 
zawarta w dniu           2020 roku pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, adres ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS 0000002292, NIP: 554-22-01-453 oraz REGON: 092325348, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora  – Marka Lewandowskiego 
2. Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych – Mirosławę Cieślak 
 
a 
………….. z siedzibą w  …….. (  -  ), przy ul. …. , wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w  …., 
…….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  ………………………zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez :  

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na  udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie 
usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (01/2020) w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29/01/2004r Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843), Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych 

z podgrupy 18 01 – rozumie się przez to odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i 
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profilaktyki medycznej rodzaj 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18.01.09, 18.01.10 (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2020, poz. 
10). 

2. Łączna szacunkowa miesięczna masa wszystkich odpadów z podgrupy 18 01 (18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 
18 01 04, 18.01.09, 18.01.10 ) wynosi ok. 11 000 kg. Podana ilość może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w 
zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewnia realizację umowy z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U z 2019r. poz. 1396 ze zm.) i ponosi odpowiedzialność za przyjęte odpady w zakresie 
określonym przepisami ww. ustaw. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada warunki transportowe, techniczne, sanitarne itp. zapewniające 
prawidłowe wykonanie umowy. 

2. Transport odpadów medycznych odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie z wymogami 
przywołanych wyżej przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów od Zamawiającego według następujących zasad: 
a) odbiór odpadów medycznych co drugi dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00 (ponadto w każdy 

pierwszy dzień po dniu wolnym od pracy lub po dniach ustawowo wolnych należy zapewnić odbiór 
odpadów wytworzonych ww. dniach). 

b) w przypadku, gdy ilość odpadów przewyższa możliwość składowania u Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do odbioru odpadów w ciągu …… godzin od otrzymania zawiadomienia od 
Zamawiającego. 

4. Przekazanie odpadów, każdorazowo będzie potwierdzane na liście przewozowym odpadów (LPO), 
sporządzonym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

5. Odbiór odpadów przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego nie może zakłócać procesu udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego. 

6. Odbiór odpadów z terenu SP WZOZ MSWiA nastąpi poprzez zabranie pełnych pojemników z jednoczesnym 
wstawieniem tej samej ilości pustych, czystych i zdezynfekowanych pojemników. 

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, pod groźbą zapłaty kary umownej lub – w 
przypadku powtarzających się naruszeń w tym zakresie – rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie  prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymagania wskazanego w ust. 7, w szczególności poprzez przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób 
wykonujących te czynności wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, że te osoby są 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 
2177 ze zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty, w terminie 5 dni roboczych od momentu wezwania 
przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że 
dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub codo 
okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. W ramach realizacji umowy, Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) zorganizowania i wskazania miejsca stałego składowania odpadów przeznaczonych do odbioru 

przez Wykonawcę, 
b) przekazywania Wykonawcy odpadów w pojemnikach Wykonawcy z miejsca, o którym mowa w lit. 

a. 
2. W ramach realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wyposażenia Zamawiającego w 

25 szt./odbiór pojemników o pojemności 240 litrów każdy (zamykanych, posiadających kółka) do 
składowania i magazynowania worków z odpadami. Pojemniki te stanowią własność Wykonawcy i on 
zapewnia ich mycie i dezynfekowanie. 
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§ 4 

1. Strony postanawiają, iż całkowita wartość umowy – cen z tytułu zapłaty za wykonanie czynności określonych 
w §1 umowy (tj. za odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych) wynosi: .….………... zł brutto 
(słownie zł: ………...…….………………). Cena za odbiór, transport i unieszkodliwianie 1 kg odpadów medycznych 
wynosi …….. zł netto. 

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez okres trwania umowy. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie w przypadku 

zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) 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; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

d) 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. 
4. Zmiana wynagrodzenia następuje na wniosek jednej ze stron. Do wniosku strona powinna dołączyć 

uzasadnienie zmiany i jej zakresu. 
5. Druga strona może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej zakres. 
6. Zmiana wynagrodzenia wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 następuje proporcjonalnie do zmiany 

kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek ww. okoliczności. 
7. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, nie dłużej niż o jedną czwartą okresu 

jej trwania, w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie. 
8. Wynagrodzenie ustalone według stawki ustalonej w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu danego miesiąca. 
9. Zapłata ceny będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze VAT. 
10. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Płatność za usługę dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy do …………….. dni od daty 

dostarczenia faktury. 
 

§ 5 
1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi zgodnie z ustaloną w paragrafie 2 umowy częstotliwością z 

winy Wykonawcy (np. awaria pojazdu) obliguje Wykonawcę do wykonania usługi w terminie późniejszym, 
nie dłuższym niż jeden dzień roboczy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez 
Zamawiającego. 

2. O niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi Zamawiający powiadomi Wykonawcę emailem na adres 
………………………………, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych liczonych od planowanego terminu wykonania 
usługi wynikającego z paragrafu 2 umowy. 

3. Niezależnie od zapisu ustępów poprzednich niniejszego paragrafu w okolicznościach tam opisanych (ust. 1) 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w kwocie stanowiącej równowartość 0,5 % ceny brutto należnej 
Wykonawcy za daną partię odpadów, którą Wykonawca odebrał z opóźnieniem (bądź usługi wadliwie 
wykonanej). 

 
§ 6 

1. Wykonawca potwierdza zawarcie odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązuje się do 
utrzymania sumy ubezpieczenia przez cały okres trwania niniejszej umowy (suma ubezpieczenia min. 
230 000,00 zł). 

2. Kopia polisy powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy 
oraz każdorazowo w terminie 7 dni po zawarciu kolejnej umowy ubezpieczenia na kolejny okres pod rygorem 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 3. 
Prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej przysługuje także 
Zamawiającemu w przypadku zmniejszenia kwoty ubezpieczenia poniżej wartości opisanej w niniejszym 
paragrafie. 
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§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi będące przedmiotem niniejszej umowy z należytą 

starannością, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych: 

a) za każdorazowe niedotrzymanie terminów odbioru odpadów określonych w § 2 ust 3 w wysokości 1% 
wartości brutto średniej miesięcznej należności za wykonane usługi, 

b) za każdorazowe dostarczenie mniejszej ilości pojemników na odpady albo dostarczenie pojemników 
nieodpowiedniej wielkości w wysokości 1% wartości brutto średniej miesięcznej (za trzy ostatnie 
miesiące) należności za wykonane usługi, 

c) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności 
opisane w przedmiarze robot na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł za każdy przypadek;. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kar w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, w 
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji unormowanej 
w art. 145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktury za realizację 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 
cywilnego kwot naliczonych kar, w przypadkach o których mowa w niniejszej umowie z przysługującej mu od 
Zamawiającego wierzytelności. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod 
wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inna wadą oświadczenia woli skutkującą jego 
nieważnością. 

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot 
w przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość kar umownych, do 
górnej granicy wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 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 tych okolicznościach. 

2. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, część usług. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi, 
iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i będzie zawierać uzasadnienie. 

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: 
a) wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji 

działalności Wykonawcy, 
b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w 

przypadku pięciokrotnego powtarzającego się opóźnienia w wykonaniu zamówienia; 
c) odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę z jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
będzie wskazywać przyczynę. 

3. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach określonych w ust. 1 lit. b) i c) niniejszego paragrafu 
Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitej 
wartości umowy określonej w § 4 ust. 1. 

 
§ 10 

Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 ze 
zm.) nie może bez zgody podmiotu tworzącego przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy. 
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§ 11 
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia .................. do dnia .................. z zastrzeżeniem ustępu 

2, niniejszego paragrafu. 
2. Umowa wygasa w przypadku wykonania usługi objętej niniejszą umową o wartości określonej w § 4 ust. 1. 
3. Ewentualne zmiany umowy w będą sporządzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności tych zmian. 
4. Załącznik do umowy (formularz cenowy z oferty przetargowej Wykonawcy) stanowi jej integralną część. 
 

§ 12 
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie. W 
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w ciągu 14 dni od dnia wezwania jednej ze stron do 
polubownego załatwienia powstałego sporu, właściwymi do rozpoznania sporu są sądy powszechne właściwe 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
 
 

 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami. 
 

 

 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


