
Załącznik nr 9 do SWZ 

Numer sprawy: UCZKIN/ZP-01/01/2023/TP   

 

Umowa nr ZP ……………………………….. 

 

Umowa została zawarta z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do 
wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci 
elektronicznej,  

pomiędzy: 

Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 

0000473114, NIP: 701-038-92-79, Regon: 146726100, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez : 
………………………………………..… 

…………………………………..………  

a: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zareje

strowaną pod nr KRS ……………………………………NIP…………………………………………., REGON 

……………………………………………………….nr rejestrowy (BDO): ………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

……………………………………… 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

Wykonawca wybrany został na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp", na: Odbiór, transport i unieszkodliwianie przez 
Wykonawcę odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., numer UCZKIN/ZP-01/01/2023/TP 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Odbiór, transport i unieszkodliwianie przez Wykonawcę odpadów 
medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., w ilości określonej w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Szacowana przez Zamawiającego ilość materiałów, o których mowa w ust. 1, w ramach realizacji 
niniejszej umowy wynosi: 

1) 18 01 02*  - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty do jej 
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) w ilości do 1 500  kg/12 miesięcy 

2) 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub 
ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o 
których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że 



wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 ) w ilości do 50 000 kg/12 
miesięcy 

3) 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje 
niebezpieczne (w tym alkohol, acetylen, ksylen) odbiór sukcesywny w miarę potrzeb 
w ilości do 100 kg/12 miesięcy 

4) 18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne: odbiór sukcesywny w miarę potrzeb  
w ilości do 30  kg/12 miesięcy 

5) 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08: odbiór sukcesywny w miarę potrzeb 
w ilości do 50 kg/12 miesięcy 

6) 18 01 04 - inne niż wymienione w 18 01 03 w ilości do 8 000 kg/12 miesięcy 
7) 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 

03): odbiór sukcesywny w miarę potrzeb w ilości do 10 kg/12 miesięcy 
8) 18 01 07  - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06: 

odbiór sukcesywny w miarę potrzeb w ilości do 20 kg/12 miesięcy 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas trwania umowy kontenera chłodniczego do 

gromadzenia odpadów. Maksymalne wymiary kontenera to: wysokość 2,6 m, szerokość 3,0 m, 

długość 4,0 m. Konserwacja kontenera i bieżące jego naprawy i pozostają po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający udostępni miejsce posadowienia kontenera od dnia obowiązywania umowy. 

Dostarczenie tj. transport, posadowienie (niezwiązane trwale z gruntem) i montaż kontenera 

należy do Wykonawcy. Zamawiający udostępni przyłącze energetyczne i kanalizacyjne. Koszt 

związany z realizacją wymagań dotyczących kontenera należy ująć w cenie oferty za kilogram 

odpadów 

4. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym zwłaszcza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12. 2012 r. (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 699 ze zm.), o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy (w 
szczególności, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z 
odpadami medycznymi z dnia 5.10.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975)., rozporządzenia 
Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 11 
września 2020r. i ponosi pełną odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym 
przepisami tej ustawy oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa w 
tym zakresie, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy 
z dnia 19.08.2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147), o przewozie towarów niebezpiecznych oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz wpisy 
do rejestru, niezbędne do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową, w szczególności 
oświadcza, iż posiada: 
a.) w zakresie transportu: dokument potwierdzającego dokonanie wpisu do odpowiedniego 
rejestru i nadania numeru rejestrowego,  
b.) w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych: aktualnej decyzji/zezwolenia, 
Kopie dokumentów potwierdzających w/w okoliczność stanowią załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w/w 
danych w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy. 
 

6. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszelkie określone powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa wymagania w zakresie wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. 

 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość umowy wynosi: ……………………………netto (słownie:) 
plus 8% podatku VAT, tj. ………………………..zł (słownie:………………………………………………..), co stanowi 
kwotę brutto ………………………………………zł (słownie: ……………………………………………………………………). 



2. Koszt poniesiony przez Wykonawcę z tytułu odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
medycznych i niebezpiecznych określonych w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, wchodzi w zakres 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 § 2. 

3. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku nr 3 
do niniejszej umowy. 

4. Cena jednostkowa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych określonych w 
§ 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, określona w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, 
nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy sukcesywnie przez 12 miesięcy 
od daty jej podpisania lub do wyczerpania wartości maksymalnej o której mowa w § 2 ust. 1, 
w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. 

2. Odbiór odpadów medycznych objętych niniejszą umową będzie odbywał się transportem 
Wykonawcy w poniedziałek, środę i piątek, z wyjątkiem odpadów wymienionych w § 1 ust. 2 lit. 
pkt 3, 4, 5, 7, 8, które będą odbierane od Zamawiającego raz na kwartał. Załadunek odpadów 
będzie dokonywany przez pracowników Wykonawcy. Odbiór odpadów będzie się odbywał w 
obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 12 godzin od zgłoszenia zamówienia. 

4. Każdorazowo odbiór odpadów medycznych określonych w §1 ust. 1 i ust. 2,  będzie potwierdzony 
na karcie przekazania odpadów w systemie BDO, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Odpady medyczne, określone w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, będą ważone u Zamawiającego 
przed zabraniem do utylizacji. 

 

§ 4 

W ramach świadczonych usług Wykonawca zobowiązuje się: 

1) świadczyć przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego w sposób ciągły, nie dezorganizujący jego 

pracy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2) zagwarantować wysoką jakość wykonywanej usługi, 

3) Wykonawca do wykonania opisanej w § 1 usługi zapewnia niezbędne materiały i sprzęt. 

4) W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanej usłudze wykonawca podejmuje 

natychmiastowe działania na swój koszt, mające na celu wyeliminować te wady poprzez ponowne 

wykonanie usługi (częściowe lub całkowite) w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili 

otrzymania zawiadomienia o wykryciu wady przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca oświadcza, iż odpady objęte niniejszą umową będą unieszkodliwiane  

w miejscu i odległości wskazanej w Załączniku nr 4. 

 

§ 5 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
1) w przypadku określonym w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 2)    jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §3, 

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie z żądaniem 

niezwłocznego wykonywania przedmiotu umowy; 



4) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 i 4 (co najmniej dwukrotne); 

5) w przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy; 

6) przypadku nieprzestrzeganiem zobowiązań Wykonawcy zawartych w § 4 pkt 1, 2 i 5 (co 
najmniej dwukrotne),  

2. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy w terminie określonym § 3 
ust.1 umowy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze aneksu - terminu realizacji 
umowy, ale nie dłużej niż na 8 miesięcy. 

 

§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Warunki płatności 

1. Płatność będzie realizowana w terminie 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze. 

2. Podstawą do wystawienia faktury są karty przekazania odpadów wyszczególnionych w BDO. 
3. Strony za dzień zapłaty określają dzień złożenia dyspozycji przelewu w Banku przez 

Zamawiającego na kwotę należną Wykonawcy. 
4. Strony nie przewidują zmian w cenniku usług w czasie trwania umowy. 
5. Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowane usługi nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania 

wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli to opóźnienie nie przekracza 
trzech miesięcy od upływu terminu płatności 

 

§ 8 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące usługi 
przewozu odpadów niebezpiecznych były odpowiednio przeszkolone. 

2. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Listę Osób wraz z informacją o czasie 
trwania umowy oraz informacją o czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby oraz kopią 
zaświadczeń ADR. 

 

§ 9 

Kary umowne i odsetki 

1. Strony ustalają kary umowne za nienależyte wykonanie umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% maksymalnej wartości brutto 

umowy (§ 2 ust. 1 Umowy) za każdy stwierdzony dzień zwłoki w odbiorze odpadów medycznych. 
3. O występujących uchybieniach zależnych od Wykonawcy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

pisemnym protokołem. 
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy 

Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości 
umowy. Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o 
zaistnieniu przyczyny uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Terminem 
końcowym w jakim Zamawiający może odstąpić od umowy jest ostatni dzień obowiązywania 
Umowy.  

5. Przyczynami odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, mogą być w szczególności: 
1) uchybienie przez Wykonawcę terminom określonym w umowie (co najmniej dwukrotne),   



2) przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie bez zgody 
Zamawiającego, 

3) niewłaściwe wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym 
w szczególności określonych w § 4  Umowy (co najmniej dwukrotne), 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy wynosi 20 % maksymalnej wartości zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, 
a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Zapłacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy  
z realizacji zobowiązań umownych. 

9. Potracenie kar umownych nastąpi z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje usługi, bez 
osobnego wezwania. 

10. Postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowania pozostają w mocy również po 
wygaśnięciu umowy, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze stron.  
 

§ 10 

Bieżącą kontrolę nad prawidłowym wykonaniem postanowień niniejszej umowy sprawują: 

1) ze strony Zamawiającego – Małgorzata Pyzara 
2) ze strony Wykonawcy –  …………………………….. 

 
§ 11 

 
1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana:  

1) 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze zm.), 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2215 ze zm.),oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2-10.  

4) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności.  

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena 

ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z 

zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 

zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w 

życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać 

propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, 

mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 



niniejszej Umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz 

założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę 

lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy 

przez Wykonawcę,   

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, 

4) wykazanie, że wnioskowana zmiana Umowy skutkować będzie odpowiednią zmianą 

wynagrodzenia.  

W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły 

negocjacje z uwzględnieniem postanowień ust. 4-6. 

5. W terminie 30 dni  od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałami).  

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania kompletnego wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

7. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą 

działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu Umowy, wykonanego po dniu 

zawarcia aneksu, poczynając od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

8. Przed przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do 

wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 

Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 

zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 

Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w 

każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 

wniosku od Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy w wyniku negocjacji Strony ustalą dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, Strony podpiszą aneks do Umowy w terminie wynikającym z ustaleń 

negocjacyjnych, a w przypadku braku takich ustaleń – w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

waloryzacji. 

10. W przypadku: 

1) nie podjęcia przez Wykonawcę negocjacji, na podstawie wniosku Zamawiającego, o którym 

mowa w ust. 3 lub prowadzenia ich w sposób niezgodny z przepisami prawa lub zasadami 

współżycia społecznego, 

2) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, 

3) nie podpisania przez Wykonawcę aneksu do Umowy obejmującego odpowiednią zmianę 



wynagrodzenia, wynikającą z ustaleń negocjacyjnych – w terminie, o którym mowa w ust. 9, 

– Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

11.  Zgodnie z art. 439 ustawy  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2022 r., poz. 1710 t.j. z póź. zm.) Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy: 

1) Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty, tj. wynagrodzenie 

za niezrealizowaną cześć zamówienia; 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana może być wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu; 

4) zmiana wynagrodzenia przysługuje Wykonawcy nie częściej niż raz na 12 miesięcy, przy czym 

pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, przy czym Wykonawca musi wykazać wpływ zmiany cen na całkowity koszt realizacji 

usługi w sposób pozwalający na wiarygodną ocenę wpływu zmiany cen na koszt realizacji usługi; 

5) pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w miesiącu następującym po 

upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

6) waloryzacja odbędzie się w oparciu o 1/2 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem (wskaźnik cen) wyliczonego dla roku z przed waloryzacji, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS 

(przykładowo: waloryzacja w roku 2023 r. odbędzie się przez pomnożenie wynagrodzenia 

pozostałego do zapłaty przez 1/2 średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r.); 

7) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji tylko w przypadku gdy wskaźnik cen w danym 

roku będzie wyższy lub niższy o co najmniej  4% w stosunku do wskaźnika cen za rok poprzedni; 

8) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w umowie, przy czym przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć 

wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji; 

9) w celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie w oparciu o zasady, o których mowa w niniejszym paragrafie; 

10) waloryzacja nie może też służyć do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie 

kalkulacji ceny oferty. Nie może ona prowadzić, do zmniejszenia ryzyka związanego z 

niedoszacowaniem oferty przez Wykonawcę, ani do wzbogacenia się Wykonawcy czyli wzrostu 

jego wynagrodzenia. 

§ 12 

Przetwarzanie danych osobowych i obowiązek informacyjny 

Wykonawca zapewnia, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 



bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub 
jego realizacji. 

(dodatkowa Klauzula stosowana w przypadku gdy Wykonawca jest osobą fizyczną w tym 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą) * 

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), dalej „RODO", Zamawiający 
informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety   i 

Noworodka WUM Sp. z .o.o. , tel.: 22 370-27-46; e-mail: biuro@uczkin.pl; 

2) inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM 

Sp. z o.o. ul. Lindleya 14a lok. 29, 02-013 Warszawa, jest Pan Piotr Rajski, e-mail: iod@uczkin.pl; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie 
przez Wykonawcę odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., numer UCZKIN/ZP-01/01/2023/TP, 
prowadzonym w trybie przetargu podstawowego; 

3) 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 Pzp;   

4) 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; 

5) 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; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) 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 osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 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. 

 

                                                           
1 

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. 

2 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Dla skuteczności dokonania zmiany niniejszej umowy, wystarczy zachowanie formy 
dokumentowej. 

3. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie 
mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody drugiej Strony pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004 r., Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące 
dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 

 

 

                       WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załączniki:  

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy. 
3. Formularz asortymentowo – cenowy. 
4. Kopie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


