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Załącznik nr 2  

  

Wzór umowy  

  

UMOWA odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych    

  

zawarta w Krakowie w dniu …………………….. pomiędzy:  

  

NEO Robotics ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000768462, NIP: 6793179504, REGON: 382390798, 

reprezentowaną przez jedynego komplementariusza - NEO ROBOTICS ONE spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Józefa Kostrzewskiego 

47, 30-437 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000767465, NIP: 6793179332, 

REGON: 382374842, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, którego reprezentuje:  

  

[]  

  

zwanym dalej  „Zamawiającym”   

  

__________________________________________________________________ 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

_____________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą 

jako:_________________________________ lub zarejestrowanym w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  posiadającym numer NIP: 

_____________ oraz numer REGON: _________________,   

  

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,   

  

reprezentowaną przez:  

  

..................................................................................... 

.....................................................................................  

[…]  

  

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku przeprowadzenia postępowania zgodnie z 

zasadą konkurencyjności w ramach projektu badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw pn. 

„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) nad nową metodą terapeutyczną 

oraz walidacja wraz z wdrożeniem operacji robotycznej TMMR w leczeniu raka szyjki 

macicy i robotycznej PMMR w leczeniu raka trzonu macicy” jest dofinansowywany w 

ramach Działania. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie. Projekty 

badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej jako: „Projekt”).  
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Strony zgodnie postanawiają:  

  

  

§ 1  

  

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wywóz i unieszkodliwianie 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności 

służb medycznych oraz związanych z nimi badań.   

2. Ilość odpadów jakie Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do 

unieszkodliwiania w okresie jednego miesiąca ustala się na około 36 kg. W okresie 30 

m-cy trwania umowy szacowana ilość przekazywanych odpadów wynosi 1080 kg (kody: 

18 01 02*, 18 01 03*).  

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie usługi z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz. 797) i ponosi 

odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami tej ustawy.  

  

§ 2  

  

1. Cena za transport i unieszkodliwianie odpadów wynosi [•] miesięcznie. Do ceny netto 

Wykonawca doliczy VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.   

  

  

2. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy strony dopuszczają możliwość zmiany ceny 

wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena 

brutto, cena netto pozostanie bez zmian,  

b) zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem właściwego 

ministra. Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma 

zastosowania, jeśli w ramach Umowy asortyment będący Przedmiotem  

Umowy oferowany jest po cenie niższej,  

c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne.  

3. Zapłata następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT w formie papierowej na adres Zamawiającego lub formie elektronicznej na 

adres ……………………..,  w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania 

przedmiotowej faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze.  

  

4. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez 
swojego podpisu i wyraża zgodę na ich przesyłanie na adres poczty elektronicznej: 
faktury@neohospital.pl  
  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 jest ważne do odwołania.  

  

6. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść praw i obowiązków przysługujących mu wobec Zamawiającego, a 

wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.  

  
§ 3  

  

1. Odbiór odpadów dokonywany będzie transportem Wykonawcy z lokalizacji ul. 

Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków w godzinach od 9.00 do 18.00.   

  

2. Odpady odbierane będą nie częściej niż cztery (4) razy w miesiącu.   

  

3. Datę pierwszego odbioru odpadów Zamawiający zobowiązany jest zgłosić na nr. tel.  

……………………….lub adres e-mail: 

………………………………………………………  

  

4. Dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzana „Karta 

przekazania odpadu”.  

  

§ 4.  

  

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

  

1) zorganizowania miejsca czasowego składowania odpadów przeznaczonych do 

odbioru przez Wykonawcę,  

  

2) zapewnienia, że odpady przekazywane Wykonawcy będą odpowiednio 

opakowane, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środków 

transportu oraz przed kontaktem pracowników z odpadami. Opakowanie będzie 

odpowiednio dobrane do rodzaju znajdującego się w nim odpadu, tak, aby 

uniemożliwić kontakt pracowników Wykonawcy z odpadem poprzez przypadkowe 

rozerwanie opakowania, przemoknięcie lub przypadkowe otworzenie się podczas 

rozładunku oraz podawania do unieszkodliwienia. Opakowanie będzie ponadto 

zabezpieczać przed zranieniem pracowników Wykonawcy przez ostre przedmioty, 

mogące znajdować się w odpadach, takie jak igły, skalpele, resztki opakowań 

szklanych itp. przedmioty.  

  

2. Zamawiający zapewnia spełnienie wymogów obowiązujących przepisów prawa 

dotyczących szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.  

  

3. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzania poprawności wystawianych „Kart 

przekazania odpadu”.  

  

§ 5.  

  

Wykonawca zobowiązuje się do:  

  

1) terminowego odbioru odpadów,  
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2) wykonywania wszelkich obowiązków sprawozdawczych związanych ze 

świadczeniem usług na podstawie niniejszej Umowy, o których mowa we 

właściwych przepisach prawa,  

3) zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odpadów medycznych w przypadku 

niedotrzymania warunków pakowania odpadów określonych niniejszą umową. 

Prawo dotyczy także przypadków stwierdzenia wycieków płynów fizjologicznych, a 

w szczególności krwi z nieszczelnych lub niewłaściwych opakowań.  

  

§ 6.  

  

1. Umowa zostaje zawarta od ……………………….na czas określony – trzydziestu (30) 

miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji przedłużenia okresu 

obowiązywania niniejszej Umowy o łącznie nie więcej niż dziewięćdziesiąt (90) dni. 

Przedłużenie obowiązywania niniejszej Umowy następuje na podstawie 

jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy nie później niż 

w terminie obowiązywania Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

  

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

  

§ 7  

  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do Oferty, na 

podstawie w następujących przypadkach i na określonych warunkach:  

1) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania Umowy,  

2) dopuszcza się odstąpienie od części Umowy w przypadku braku środków 

finansowych Zamawiającego.  

  

2. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania niniejszej Umowy w następujących 

przypadkach:  

1) konieczność wprowadzenia zmian zakresu Przedmiotu Umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy,  

2) siła wyższa przez okres jej występowania,  

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu 

Umowy, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją zawinionego 

działania lub zaniechania którejkolwiek ze Stron.  

§ 8  

  

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:  

a) ze strony Wykonawcy:  

imię i nazwisko:________________________________tel ______________  

b) ze strony Zamawiającego: imię i nazwisko: 

………………………………………………………..  

2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda 

ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach  

  

§ 9  
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Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez 

wypowiedzenia w przypadku:  

1) gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie, w sposób rażący 

naruszając istotne jej postanowienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu terminu do naprawienia szkody poniesionej 

przez Zamawiającego lub usunięcia skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego 

w ten sposób terminie,   

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,  

3) utraty przez Wykonawcę uprawnień umożliwiających świadczenie usług objętych 

przedmiotem niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa,  

4) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.  

§ 10  

  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa polskiego.  

  

3. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie 

aneksów podpisanych przez obie strony.  

  

4. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji 

niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas 

sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.   

  

5. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Oferta.   

  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

  

                                            

 Zamawiający           Wykonawca  
  

  


