
                                                                                                                            Załącznik Nr 8

Projekt Umowy Nr ............../21
zawarta w dniu …............... r.

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Jana Bosko 5, 08-
300 Sokołów Podlaski wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie po numerem 0000035422, reprezentowanym 
przez: 
Maria Sikorska- Dyrektor
zwanym dalej ,,Zamawiającym”,

a

firmą…………......…….z siedzibą w .............................. przy ulicy ……………… wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem ……….reprezentowaną przez:

…………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  z 
możliwością negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej 
treści:

                                                      § 1  Przedmiot umowy, realizacja usług
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa świadczona przez Wykonawcę na rzez Zamawiającego w 
zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych zgodnie z 
formularzem ofertowym Wykonawcy, postanowieniami SWZ i niniejszą umową. Formularz ofertowy- 
załącznik nr 1, stanowi integralną część umowy. 
2. Zamówienie obejmujące odpady sklasyfikowane w następujących kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 
18 01 01, 18 01 06*, 18 01 08*, 18,01 09, ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 5 
października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 
poz. 1975)
3. Zamawiający będzie pakował odpady do zamykanych opaskami zaciskowymi jednowarstwowych worków 
foliowych o poj. do 120 l, natomiast igły i inne ostre przedmioty do pojemników z tworzywa utwardzanego, 
ulegającego rozkładowi termicznemu. 
4.  W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypadać będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór 
odpadów nastąpi w poprzedzającym go dniu pracy lub pierwszym następującym po nim dniu pracy, z 
zachowaniem czasu ich przechowywania zgodnego  z prawem.
5. W przypadku awarii urządzeń technicznych w magazynie-chłodni odpadów należącej do Zamawiającego, 
Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów na każde wezwanie Zamawiającego bez jakiejkolwiek 
zwłoki, w przeciwnym wypadku Zamawiający zleci zrealizowanie tej usługi innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.
6. Za przygotowanie przesyłki-ładunku oraz wykonanie odpowiednim sposobem jego przewozu i 
związanego z nim załadunku i rozładunku, przy zastosowaniu odpowiedniego do tego celu środka transportu 
i wyposażenia całej jednostki transportowej zgodnie z wymogami jak przy transporcie materiałów 
niebezpiecznych, odpowiada Wykonawca. 
7. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy dodatkowe opakowania do przygotowania ładunku do 
transportu, jeżeli będzie kwestionował opakowania Zamawiającego oraz sposób ich zabezpieczenia,
8. Na czas ewentualnych awarii urządzeń i środków transportu Wykonawcy zabezpieczy on na własny koszt 
transport i utylizację odpadów przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia i urządzenia, w przeciwnym 
przypadku Zamawiający zorganizuje transport i utylizację na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9.  Zakaźne odpady medyczne, muszą być unieszkodliwiane poprzez termiczne przekształcenie w spalarniach 
zlokalizowanych  zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. W myśl  art. 20 ustawy z 14 grudnia 2012r. 
o opadach, Wykonawca zobowiązany jest do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych na 



obszarze województwa mazowieckiego. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych 
na obszarze województwa innego niż mazowieckie, w najbliżej położonej spalarni, w przypadku gdy na 
terenie województwa mazowieckiego nie ma spalarni, bądź istniejące spalarnie nie posiadają wolnych mocy 
przerobowych. W razie zmiany miejsca unieszkodliwiania odpadów Wykonawca jest zobowiązany do 
pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie i przedłoży stosowne dokumenty.
10. Wykonawca  zobowiązany jest do ważenia  odpadów na miejscu  odbioru,  w obecności  przedstawiciela 
Zamawiającego.
11. Każdorazowy odbiór odpadów medycznych przez Wykonawcę dokumentowany będzie „Kartą 
przekazania odpadu” w bazie BDO z wykazaną w niej ilością kilogramów odebranych odpadów z podaniem 
kodu przekazanego odpadu w terminie wynikającym z ustawy. Wykonawca musi być zintegrowany z 
Wytwórcą przez bazę BDO.
12. Dowodem potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów będzie karta przekazania odpadów (KPO). Zgodnie 
z art. 27 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 779 z poźn.zm.) 
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania, przechodzi na następnego 
posiadacza odpadów tj. Wykonawcę. 
13. Transport odpadów medycznych z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania odbywać się 
będzie pojazdami specjalnie do tego przystosowanymi posiadającymi w tym względzie wszelkie zezwolenia 
zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 756) roku o przewozie towarów 
niebezpiecznych. Kierowcy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia uprawniające do 
transportu towarów niebezpiecznych. 
14.Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie dotyczące wysokości wynagrodzenia z 
tytułu odbioru mniejszej lub większej ilości odpadów od określonych w specyfikacji warunków zamówienia 
oraz odbioru innych odpadów z grupy 18-tej, jeżeli takie będą powstawać u Zamawiającego.

                                                                              § 2
1. Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, składowania oraz 
unieszkodliwiania odpadów odbywało się zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
przepisami prawa, a w szczególności z przepisami:
a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 779, z poźn.zm.);
b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz. 1975);
c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014, 
poz. 107 z późn. zm.);
d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1219);
e) Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów        (Dz. U. 
2020, poz. 10);
f) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobu unieszkodliwienia odpadów medycznych 
i weterynaryjnych z dnia 21 października 2016r. (Dz. U. 2016, poz.1819 z późn. zm.);
g) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jedn. Dz. U. Dz.U. 2021 
poz. 756). 

                                                                           § 3
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność zgodnie z przepisami o ochronie środowiska  
i o odpadach, oraz posiada aktualną decyzję Wojewody ................................. nr…………… 
z dnia…….. – zezwolenie  na unieszkodliwianie odpadów z uwzględnieniem transportu.     
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 Ustawy o odpadach z 
dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 779 z poźn.zm.) pod numerem 
rejestrowym……………………………………………  
  

                       § 4 Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności
1. Z tytułu świadczonych usług, których zakres podano w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości: 
...........  zł/kg netto ............ zł/kg brutto odebranych odpadów medycznych  
(kod 18 01 02*, 18 01 03* oraz inne odpady z grupy 18 01 (w tym 18 01 01, 18 01 02, 18 01 06*, 18 01 08*, 
18 01 09)  



...........  zł/kg netto ............ zł/kg brutto odebranych odpadów medycznych (kod 18 01 04)

2. Wartość umowy stanowi równowartość iloczynu szacunkowej ilości odpadów określonej w załączniku do 
umowy oraz wynagrodzenia za 1kg odebranych przetransportowanych i unieszkodliwionych odpadów w 
wysokości brutto ......................... słownie: ................................................................... zł zgodnie ze złożoną 
ofertą.
3. Ceny netto nie ulegną zmianie w czasie trwania umowy. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w 
przypadku wprowadzenia nowej stawki podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. W pozostałych przypadkach ewentualny koszt związany ze wzrostem ceny 
jednostkowej leży po stronie Wykonawcy.
4. Podstawą do naliczania będą ilości wagowe odebranych odpadów, potwierdzone na kartach przekazania 
odpadów  podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy.

  § 5
1. Wykonawca gwarantuje stałość cen wykonania usługi przez czas trwania umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 
3.
2. Termin płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę wynosi 60  dni licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Należność będzie przekazywana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

                                                                          § 6
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 p.z.p. wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności w zakresie odbioru (załadunku) 
odpadów, transportu odpadów i ich rozładunku oraz utylizacji odpadów o ile wykonywane czynności 
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Ilość pracowników niezbędnych do wykonywania umowy 
określa Wykonawca lub Podwykonawca uwzględniając przedmiot umowy. Wykonawca lub Podwykonawca 
jest uprawniony do wprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy nowych pracowników lub wymiany 
zgłoszonych. 
2. Dokumentowanie zatrudnienia następuje poprzez złożenie Zamawiającemu w formie pisemnej, przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania umowy, oświadczenia 
potwierdzającego zawarcie umowy z pracownikami, którzy będą realizować usługi stanowiące przedmiot 
Umowy. Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń, dokładnie określać podmiot składający oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, 
a także być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
3. W trakcie realizacji niniejszej umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych obowiązku wskazanego w ust. 1. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do: 
a). żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, zawierającego imię i nazwisko pracownika, dane 
pracodawcy, datę zawarcia umowy o pracę, jej rodzaj i zakres obowiązków, podpis pracownika, 
b). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o którym mowa w ust. 2 (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), przy czym imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji, zaś informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c). zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d). poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 



e). Innych dokumentów zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 2 i 3 będzie traktowane jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. W takim wypadku Wykonawca lub Podwykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kar umownych o których mowa w § 7.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 7
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących czynności związanych z realizacją 
niniejszej Umowy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może:
a). powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 
powierzenia podwykonawcom;
b). wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
c). wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
d). zrezygnować z Podwykonawstwa.
4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego 
wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego usługi zrealizowane przez Podwykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy.
8. Zamawiający ma prawo żądać  wraz z  Umową o podwykonawstwo, odpisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
9. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.
10. Wykonawca  przed upływem terminu zapłaty za ostatni okres rozliczeniowy jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu  oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom.
11. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo,  Wykonawca nie zapłaci  wymagalnego 
wynagrodzenia  przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
12. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania 
Podwykonawcy.
13. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność  a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 12 uwag  wykazujących 



niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez 
odsetek należnych Podwykonawcy.
14. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy  Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czynności.

                                                                      § 8 Kary umowne 
1.Kary umowne przysługują Zamawiającemu w następujących przypadkach:
a) w wysokości 10% wartości umowy netto niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od 
umowy lub rozwiąże umowę z przyczyn od siebie zależnych lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Kara będzie wyliczana na podstawie ceny odbioru 1kg odpadów 
określonej w § 4 ust. 1 pomnożoną przez ich ilość-średnią dobową i liczbę dni do końca trwania niniejszej 
umowy,
b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji zlecenia w wysokości 0,5% wartości umowy brutto 
określonej w § 4 ust. 2,
c) za nie wypełnienie zobowiązań wynikających z § 6 umowy w wysokości 8 000 zł za każde jednostkowe 
naruszenie przez Wykonawcę określonych w nim zapisów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w przypadku nie wykonywania umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może naliczyć odsetki z tytułu zwłoki w 
wysokości ustawowej.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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. W tym przypadku,  wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiający może rozwiązać umowę jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy –Pzp.
8. Łączna wysokość kar umownych lub każda z kar oddzielnie, w okresie obowiązywania umowy, nie może 
przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

§ 9
Wykonawca przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody osobowe 
i rzeczowe oraz ich następstwa.

§ 10 Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach i na zasadach 
szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz ustawy Prawo zamówień publicznych .
2. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej złożonej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ustalonego wynagrodzenia z uwzględnieniem art. 142 ust. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących 
przypadkach:
a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia;
b) zmian treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności zmian dotyczących Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób 
upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji 



zamówienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych;
c) konieczności wprowadzenia zmiany w odniesieniu do podwykonawców (na zasadach określonych w § 7).
d) czasowej zmiany miejsca instalacji unieszkodliwiającej odpady, w przypadku awarii dotychczasowej 
instalacji, przy spełnianiu warunków o których mowa w ustawie o odpadach oraz ustawie Prawo ochrony 
środowiska.

    § 11
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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  dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 
(art. 456  ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca narusza postanowienia umowy w zakresie miejsca 
unieszkodliwiania odpadów i unieszkodliwia odpady z naruszeniem zasady bliskości, o której mowa w art. 
20 ust. 5,6 ustawy o odpadach, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania 
naruszeń, ma prawo rozwiązać umowę.

      § 12 RODO
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019, poz. 742 ze zm.), w tym w szczególności do: 
a)ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b)przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 
c)zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d)zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych  przekazanych  przez Zmawiającego oraz 
trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)niezwłocznego poinformowania  Zamawiającego o każdym  przypadku  naruszenia bezpieczeństwa 
danych.
2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 
umowy.
3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym  postępowania jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul. 
ks. Bosko 5.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o ustawę Pzp z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 
2019 r. poz 2019 z późn. zm. )zwanym dalej „ustawą PZP”
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 13
             Umowa  zostaje zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 14.01.2022r. do 14.01.2023r.

 § 14
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

    §15 Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 



ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129.).
2. Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze 
negocjacji w okresie 30dni od złożenia propozycji ugodowej drugiej stronie. Jeżeli strony nie osiągną 
kompromisu w trybie określonym w ust. 1 wówczas sporne sprawy kierowane będą do sądu powszechnego 
miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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