Zaproszenie do złożenia propozycji cenom ej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratoi% nict",a 1edycnego Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
zaprasza
do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:
USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH
(zamówienie poniżej kwoty 130.000,00 zł netto)

1. Sposób przygotowania propozycji cenowej:
1)

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,

2)

faksem na numer: 22 725 -24-95,

3)

e-mailem na adres: ksiegowosc@ratownictwopwz.pl

2. Na kopercie/ faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Propozycja cenowa na wykonanie zadania: Usługa odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów
medycznych."
3. Opis przedmiotu zamówienia:
•

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie odbioru, załadunku, transportu i
utylizacji odpadów medycznych zakaźnych

sukcesywnie z siedziby zamawiającego ( zadanie 1 )

przygotowanie sprawozdania ( zadanie 2) brakowanie dokumentów ( zadanie 3) przez okres trwania umowy;
•

Symbole klasyfikacyjne przedmiotu zamówienia — kody odpadów: 18 01 03* , 18 01 09 podano zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
10 ze zm.);

•

Odbiór odpadów dokonywany będzie specjalistycznym środkiem transportu Zleceniobiorcy na jego koszt;

•

Odpady medyczne o kodzie 18 01 03* będą przekazywane przez Zamawiającego w czerwonych, szczelnych,
plastikowych i związanych workach;

•

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej w zapytaniu działalności lub czynności
w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji termicznego zakaźnych odpadów medycznych, posiada
wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

•

Zamawiający wymaga, by usługa wykonywana była zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej przepisami prawa w tym zakresie , a w szczególności z:
- Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. )
- Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. I 219 )
- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz. 154.)
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego postępowania z
odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r poz. 1975 ze zrn.)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego
unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r poz. 107.)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1819 ze zm.).
Wymagania usługi odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych zakaźnych i innych niż
niebezpieczne:
- odbieranie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie 2 razy w tygodniu w dni ustalone z Zamawiającym, w
godzinach 8:00-15:00 z siedziby Zamawiającego przy ul. Lesznowskiej 20 a w Błoniu;
- ważenie odpadów odbywać się będzie wagą znajdującą się na samochodzie Wykonawcy, posiadającą aktualną
legalizację - pierwotną producenta/importera, wtórną oznaczoną specjalną nalepką holograficzną znajdując się
w pobliżu tabliczki znamionowej wagi;
- kierowcy którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne zaświadczenia
ADR z przeszkolenia kierowców przewożących materiały niebezpieczne.

Łączna roczna ilość odpadów medycznych wynosi ok. 3000 kg, co w okresie obowiązywania umowy 2 lat
wyniesie ok. 6000 kg. Podane ilości odpadów w ofercie cenowej są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ilości w zależności od
potrzeb Zamawiającego, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
Odbiór odpadów medycznych wraz z załadunkiem z siedziby Zamawiającego odbywać się będzie minimum 2 razy w
tygodniu, w dni ustalone z zamawiającym.
Przy odbiorze odpadów Wykonawca dokona każdorazowo ważenia odpadów, wystawienia „Karty przekazania odpadu"
na własnych drukach zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem kodu i

jego wagi, podpisaną przez

przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazania I egzemplarza Zamawiającemu.
Przy odbiorze — do utylizacji produktów leczniczych dla grupy 1 - kod odpadu 18 01 09 — leki w/w po ich powstaniu
i zgłoszeniu terminu odbioru przez Zamawiającego.
Wykonawca poza wystawieniem i przekazaniem Zamawiającemu „Karty przekazania odpadu" dodatkowo podpisze:
3 egzemplarze - Protokołu przekazania do utylizacji produktu leczniczego oraz sporządzi:
3 egzemplarze — Protokołu z przeprowadzonego zniszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych
prekursorów grupy I, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
236 ze zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i prekursorami kategorii 1 i zawierającego następujące informacje:
Loznaczenie przedsiębiorcy i miejsca prowadzenia przeprowadzenia zniszczenia,
2.datę dostarczenia w/w produktu do miejsca przeprowadzenia zniszczenia,
3.określenie stanu zabezpieczenia dostarczonych pojemników zbiorczych ( opieczętowanie lub oplombowanie
ewent. inne zabezpieczenia) w chwili dostarczenia ich do miejsca przeprowadzenia zniszczenia,
4.datę przeprowadzonej zniszczenia,
5.określenie ilości zniszczonych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii
1, ich mieszanin lub produktów leczniczych, z adnotacją, czy zniszczenie było poprzedzone otworzeniem
pojemników zbiorczych,
6.przebieg procedury zniszczenia,
7.datę sporządzenia protokołu

8.imię i nazwisko, stanowisko oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub
podmiotu, o którym mowa w 4 ust. 1 ww. rozporządzenia lub osoby odpowiedzialnej, jeżeli jest obecna przy
zniszczeniu.
Wystawianie przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie
zakaźnych odpadów medycznych na jego żądanie 2 razy w roku.

Wykonawca odpowiada za odpady z chwilą ich przyjęcia.
Zamawiający zastrzega, że w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości powziętych w stosunku do złożonych w ofercie
oświadczeń może zwrócić się o udzielanie stosownych informacji do właściwego ze względu na miejsce położenia
zakładu unieszkodliwiania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Wymagania dotyczące sprawozdania i brakowania dokumentów zgodnie z przepisami prawa:
- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia
20 października 2015 r. ( tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 246).
Kryterium oceny ofert:
- kryterium cena 100%
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100 pkt x 100 %
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym ofertom
przypisana zostanie odpowiednia mniejsza liczba punktów.
4. Termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2023 roku.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
5. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
•

wypełniony formularz ofertowy;

•

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie;

•

wypełnione i podpisane oświadczenie o dysponowaniu spalarnią w myśl art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) - Załącznik nr 2 do oferty.

•

wypełnione i podpisane oświadczenie o lokalizacji, odległości, sposobie i mocach przerobowych spalarni w
której będą unieszkodliwiane odpady zamawiającego — Załącznik nr 3 do oferty.

•

wypełniony i podpisany wykaz pojazdów, którymi świadczona będzie usługa — Załącznik

nr 4

do oferty. oraz

kserokopie dowodów rejestracyjnych na wskazane samochody.
•

wypełniony i podpisany wykaz osób wyznaczony do kontaktów z Zamawiającym — Załącznik nr S do oferty.

•

aktualna decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów medycznych
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydana zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm. ), potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

•

Przedłożona decyzja — zezwolenie właściwego organu musi obejmować kody odpadów medycznych podane w
opisie przedmiotu zamówienia,

•

aktualne zezwolenie na transport odpadów medycznych lub potwierdzenie wpisu do Rejestru o którym mowa w
art. 49 usil ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
potwierdzone z zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

•

aktualne zaświadczenia ADR z przeszkolenia kierowców przewożących materiały niebezpieczne którzy będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, potwierdzone z zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:
Oferty należy złożyć / przesłać w terminie do dnia 05.03.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
05-870 Błonie ul. Lesznowska 20A.
7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: pan/Pani Joanna Bruśnicka, ul. Lesznowska 20A, pok. nr 5
(parter, budynek Powiatowej Straży Pożarnej, tel. 22 752-39-54).
8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych: Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 05.03.2021 r., o
godz.10.15 w siedzibie Zamawiającego: 05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20A.
9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie

po

wyborze

najkorzystniejszej

propozycji

cenowej

zamawiający

wyśle

do

wykonawcy

zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia publicznego*.
10. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenie
do złożenia propozycji cenowej.
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bo ski
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[ spra dził]

[podpisał w imieniu zamawiającego]

Błonie, dn. 26.02.2021 r.

W załaczeniu:
1. Wzór formularza oferty
2.Wzór umowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
3.0świadczenie o dysponowaniu spalarnią wmyśl art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (załącznik nr 2)
4.0świadczenie o lokalizacji, odległości, sposobie i mocach przerobowych spalarni w której będą unieszkodliwiane odpady
zamawiającego ( zalącznik nr 3)
5. Wykaz pojazdów, którymi świadczona będzie usługa ( załącznik nr 4 ) oraz kserokopie dowodów rejestracyjnych na wskazane samochody.
6. Wykaz osób wyznaczony do kontaktów z zamawiającym ( załącznik nr 5)
7.0bowiązek informacyjny RODO ( załącznik nr 6)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr I

WZÓR UMOWY

UMOWA
zawarta w Błoniu
w dniu

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A, działającą na podstawie wpisu do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000246570
reprezentowana przez:
Piotra Kosyla — Dyrektora
zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym"
z siedzibą w
a:
Sądowym
pod
Rejestrze
Sąd
REGON •
NIP :
zwaną w treści umowy "Wykonawcą",

numerem

zarejestrowaną w Krajowym
przez
lub zarejestrowaną w CEIDG

w imieniu którego działa:
o następującej treści:

1.Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: RM/ZP/ /21) o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia kompleksowej usługi w zakresie ( Zadania nr
) ( Zadania
nr
) ( Zadania nr
) ( Zadania nr
) zgodnie ze złożoną ofertą.
Symbole klasyfikacyjne przedmiotu zamówienia — kody odpadów : 18 01 03* , 18 Ol 09 podano zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 10 ze
zm.).
2.Szczególowy rodzaj oraz asortyment przedmiotu zamówienia i cena brutto określone zostały w ofercie Wykonawcy
(opis przedmiotu zamówienia — formularz cenowy) - załącznik nr 1 do umowy, stanowiący integralną cześć niniejszej
umowy.
3.Uslugi muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
4.Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, sprzętem, środkami i umiejętnościami potrzebnymi do wykonania
umowy.

2.
I.Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy:
PLN z VAT
(słownie zł:

złotych)

PLN bez VAT
złotych)
(słownie zł;
2.0ferowana cena brutto obejmuje: cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia, załadunek, koszty transportu i
ubezpieczenia, dojazdu, podatek VAT oraz wszystkie inne koszty niewymienione, a ponoszone przez Wykonawcę przy
realizacji przedmiotu zamówienia.
3.Ceny jednostkowe netto, o których mowa w
umowy.

2 niniejszej umowy, nie ulegną wzrostowi przez okres obowiązywania

4.W przypadku zmiany stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania niniejszej umowy,
ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustaw z tym, że zmianie ulegnie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Powyższe nie będzie wymagało zmiany niniejszej umowy.
3.
1.Zaplata za wykonaną usługę, za dany miesiąc nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT, na konto podane na fakturze.
2.Zamawiający zapłaci cenę za zrealizowaną usługę (w odpowiedniej części) przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, po zrealizowaniu usługi, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT wraz z zestawieniem obejmującym rozliczenie usługi tj.: wskazaniem ilości odebranych
odpadów.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu,
według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług.
4.Za termin dokonania płatności uważa się datę wystawienia dyspozycji zapłaty faktury tj. dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5.Przed wystąpieniem z ewentualnym żądaniem zapłaty od Zamawiającego należności wynikających z niniejszej umowy,
strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszej dostawy,
Wykonawca umieści w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego.
* 4.
1.Wykonawca gwarantuje, że wykonanie usługi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) zgodnie z
którą w pierwszej kolejności obowiązuje zasada unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych na terenie
województwo na którym zostały wytworzone, w instalacjach unieszkodliwiających przez termiczne przekształcenie w
spalarniach odpadów niebezpiecznych„ Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1975 ze zm.),
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego
unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
107), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1819 ze zm.)
2.Wymagane prawem oświadczenia lub dokumenty /decyzje/ wskazane w zapytaniu ofertowym w celu potwierdzenia
spełnienia warunków wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi prawem przepisami stanowią załączniki od
nr.... do nr
do umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym przypadku utraty
uprawnień określonych w § 4 ust. 2.

*5.
1.0dbiór i załadunek odpadów medycznych odbywać się będzie przez Wykonawcę z magazynu na odpady medycznych
w siedzibie Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
kolidującym z czasem pracy Zamawiającego minimum 2 razy w tygodniu.
2.W przypadku gdy termin odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca zobowiązany jest
odebrać odpady w dniu następnym.

§ 6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ilości w zależności od
potrzeb Zamawiającego, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
7Przy odbiorze odpadów Wykonawca dokona każdorazowo ważenia odpadów na wadze umiejscowione na samochodzie
Wykonawcy, wystawi „Kartę przekazania odpadu" na własnych drukach zgodnie z obowiązującymi przepisami, z
podaniem kodu i jego wagi, podpisaną przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego i przekaże
1 egzemplarz karty Zamawiającemu.
Przy odbiorze — do utylizacji produktów leczniczych i materiałów medycznych zawierających w swoim składzie środki
odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy 1 - kod odpadu 18 01 09 — leki. Wykonawca poza
wystawieniem i przekazaniem Zamawiającemu „Karty przekazania odpadu" dodatkowo podpisze:
- 3 egzemplarze - Protokołu przekazania do utylizacji produktu leczniczego/wyrobu
medycznego oraz sporządzi:
- 3 egzemplarze — Protokołu z przeprowadzonego zniszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych
prekursorów grupy 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. (Dz. U. Z 2012 r. poz. 236
ze zm.) w sprawie szczególowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi i prekursorami kategoriil i zawierającego następujące informacje:
•
oznaczenie przedsiębiorcy i miejsca prowadzenia przeprowadzenia zniszczenia,
•
datę dostarczenia w/w produktu do miejsca przeprowadzenia zniszczenia,
•
określenie stanu zabezpieczenia dostarczonych pojemników zbiorczych ( opieczętowanie łub oplombowanie
ewent. inne zabezpieczenia) W chwili dostarczenia ich do miejsca przeprowadzenia zniszczenia,
•
datę przeprowadzonej utylizacji zniszczenia,
•
określenie ilości zniszczonych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii I.
ich mieszanin lub produktów leczniczych, z adnotacją, czy zniszczenie było poprzedzone otworzeniem
pojemników zbiorczych,
•
przebieg procedury zniszczenia,
•
datę sporządzenia protokołu,
•
imię i nazwisko, stanowisko oraz czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy lub
podmiotu , o którym mowa w * 4 ust. 1 ww. rozporządzenia lub osoby odpowiedzialnej, jeżeli jest obecna przy
zniszczeniu.
Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający unieszkodliwianie zakaźnych odpadów
medycznych na jego żądanie, którego przedmiotowy dokument dotyczy.

Zamawiający określa, że osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest Z-ca
Dyrektora ds. Medycznych, natomiast pracownikiem odpowiedzialnym za stały i bieżący monitoring umowy
jest: p. Jarosław Jakubowski ( nr tel. 500-273-345).
§ 9Wykonawca zobowiązuje się do transportu odpadów medycznych do miejsca utylizacji własnym samochodem do tego
przeznaczonym.
§ 10.
1.Wykonawca zobowiązuje się do unieszkodliwiania odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
w spalarni wskazanej w ofercie.
2.Zmiana spalarni na inną niż wymieniona w ofercie może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.
§ 11.
1. Na czas ewentualnych awarii urządzeń lub środków transportu, Wykonawca zabezpieczy na własny koszt transport i
unieszkodliwianie odpadów przez podmiot posiadający wymagane uprawnienia — nadal zgodnie z obowiązującą Ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
2.0d chwili odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek ich utraty,
nienależytego zabezpieczenia lub unieszkodliwienia w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.

3.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi objętej niniejszą umową,
zapewnienia bezpieczeństwa Swoim pracownikom oraz pracownikom Zamawiającego.
4.Zamawiający wymaga, aby oferowana usługa została wykonana w sposób rzetelny, zgodny z przepisami prawa i nie
powodowała zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego.
12.
r do 30.06.2023 r. lub do osiągnięcia łącznej ceny umownej wskazanej
1 .Umowa obowiązuje od
w 2.
2.Każda ze stron może rozwiązać umowę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
unieszkodliwiania
3.W przypadku ustalenia, że Wykonawca narusza postanowienia umowy w zakresie miejsca
ustawy
o odpadach
mowa
w
art.
20
o
której
zasady
bliskości
naruszeniem
odpadów i unieszkodliwiania odpadów z
wezwaniu
uprzednim
Zamawiający,
po
zm.),
poz.
797
ze
Dz.
U.
z
2020
r.
(tekst
jednolity
2012
r.
z dnia 14 grudnia
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń, ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
4.Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem o zbliżającym się fakcie wyczerpania
wartości umowy.
13.
1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
b) za rozwiązanie przez Wykonawcę umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy.
2.Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelności Wykonawcy.
3.Strony ustalają, 2e niezależnie od wysokości zastrzeżonych kar umownych, będą mogły dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
4.W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo
naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
5.W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna mająca na celu zmianę
wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez
podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020
r. 295 ze zm.).

14.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

15.
I. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności polegających na:
a) nieterminowej 3-krotnej realizacji usługi lub 3-krotnej wadliwie zrealizowanej usługi.
3.Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszczalne są zmiany treści
niniejszej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zwłaszcza w przypadku:

a) obniżenia ceny jednostkowej produktu;
b) zmiany danych lub przekształcenia Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);
c) zmiany osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, monitoring umowy i
podpisywanie zleceń wykonania;
d) zmiany podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
4.Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
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. I)
(zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku z
realizacją przedmiotowego zamówienia.
§ 17.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
§ 18.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19.
Spory wynikłe w związku z niniejszą urnową rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
*20.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe i oryginał oferty.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU,
TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH"

prowadzonego przez SP ZOZ Powiatową Stację

Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu, oświadczam, iż firma
dysponuje spalarnią odpadów medycznych niebezpiecznych, z
zachowaniem zasad określonych w art. 20 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 797 ze zm.).

dnia

2021 r.

podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika

Załącznik nr 3

pieczęć firmowa Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU,
TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH" prowadzonego przez SP ZOZ Powiatową Stację
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu oświadczam, iż odpady medyczne
odbierane od SP ZOZ Powiatową Stację Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w
Błoniu ul. Lesznowska 20A, unieszkodliwiane będą w następującej spalarni:

ulica

kod pocztowy, miasto
odległość w km. od siedziby zamawiającego
Ponadto oświadczam, iż wyżej wskazana spalarnia posiada moce przerobowe mogące w pełni zabezpieczyć
realizację umowy oraz, że wskazana instalacja termicznego przekształcania odpadów jest urządzeniem w pełni sprawnie
funkcjonującym.
dnia

2021 r.

podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika

Załącznik nr 4

pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz pojazdów
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU,
TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH" prowadzonego przez SP ZOZ Powiatową Stację
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu, oświadczam, iż transport odpadów
z

medycznych

siedziby

Zamawiającego

do

spalarni

przy ul.

Odbywać się będzie następującymi pojazdami:

L p.

Nazwa

Ilość szt.

Opis

Informacja o
podstawie
dysponowania
pojazdem

Inne informacje

1

2

3

4

Wraz z wykazem pojazdów, którymi świadczone będą usługi należy załączyć dowody rejestracyjne na w/w pojazdy.
dnia

2021 r.
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika

w

Załącznik nr 5

pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTÓW'

oświadczam, iż osobami uprawnionymi do kontaktów po stronie

W imieniu
Wykonawcy są:

Imię i nazwisko

tel/fax

e-mail

Imię i nazwisko

tel/fax

e-mail

2.

dnia

2021 r.

podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub
pełnomocnika

KLAUZULA INFIRMACYJNA RODO
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 r., str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
•
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa
Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu, ul. Lesznowska 20A,
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246570;
•
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w SPZOZ Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Błoniu: /22/ 725 40 71, kancelaria@ratownictwopwz.p1;
•
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
•
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp";
•
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
•
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
•
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
•
nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje
obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie:

skorzystanie

z

prawa

do

sprostowania

nie

może

skutkować

zmianą

wyniku

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie „na zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyczne' lub prawne', lub z uwagi na ważne wz2ledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego

