
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Projekt umowy 
 
 

UMOWA 
 
Zawarta w dniu  …………………………….. pomiędzy: 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,  
Al. Jana Pawła II 120 A,  07-410 Ostrołęka, NIP 758-20-10-430 REGON 000304616 
 
reprezentowanym przez: 
 
Pawła Rafała Natkowskiego - Dyrektora 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 
a  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
(nazwa i adres Zleceniobiorcy)  
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko upoważnionego  
przedstawiciela Zleceniobiorcy) 
 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”. 
 

§ 1. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne podstawa prawna PZP, 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania „Świadczenie 
przez okres 36 miesięcy na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego 
w Ostrołęce odbioru oraz utylizacji zużytych składników majątkowych w trybie na żądanie” zgodnie 
ze złożoną ofertą oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, które stanowią integralną część 
niniejszej umowy. 
 

§ 2. 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie odbioru oraz utylizacji zużytych składników majątkowych 

Zleceniodawcy. 
2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego jest integralną częścią 

umowy. 
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług na warunkach umowy, 

a Zleceniodawca do terminowego regulowania należności wynikających z tytułu świadczonych 
usług. 

4. Zleceniobiorca będzie wykonywał usługę w trybie „na żądanie”, czyli po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym przez pracownika MSS w Ostrołęce. 

5. Po zgłoszeniu przez pracownika MSS w Ostrołęce, Zleceniobiorca podstawi w terminie trzech dni 
roboczych od zgłoszenia, w wyznaczonym miejscu na terenie MSS w Ostrołęce, jeden kontener 
o ustalonej wcześniej pojemności i zabierze go nie wcześniej niż po trzech dniach od momentu 
podstawienia. 



6. Zleceniobiorca przekaże do recyklingu i utylizacji wszystkich elektrośmieci typu: lodówki, 
telewizory, radia, kuchenki elektryczne, mikrofalowe, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r, 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1688), 

 
§ 3. 

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi według cen 
jednostkowych określonych poniżej zgodnie z formularzem ofertowym o którym mowa w § 2 
ust. 2: 

 
1.1 Kontener o pojemności 7 m3 

 
………………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT ……………………. = ……………………. zł  brutto 

 
(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………….) 

 
za jednorazowy wywóz jednego kontenera. 

 
1.2 Kontener o pojemności 15 m3 

 
……………………….. zł netto + obowiązujący podatek VAT ……………………. = …………………………….zł brutto 

 
(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………..…………………) 

 
  za jednorazowy wywóz jednego kontenera. 

 
2. Cena może ulec zmianie jedynie w przypadku porozumienia stron i wprowadzona będzie 

w formie aneksu do umowy. 
3. Zleceniobiorca wystawi fakturę po każdorazowym wywiezieniu  kontenera. 
4. Zleceniodawca zobowiązuje się uiszczać opłatę zgodnie z wystawioną fakturą, każdorazowo po 

zabraniu zamówionego kontenera, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę 
faktury VAT w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane 
na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 
7. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody 

Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 4. 
1. Umowa zawarta jest na czas określony 36 miesięcy liczony od dnia 01.06.2021r. 
2. Każdej ze stron przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 5. 
1.       Zleceniobiorca zobowiązany jest świadczyć powyższe usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami     

prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawy z dnia 11 września 
2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. 
poz.1688). 

2.       Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wywóz i utylizację odpadów. 
 

 
 



§ 6. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniodawca ma prawo do 
naliczenia kary umownej w wysokości jednokrotnego wywozu kontenera o zgłoszonej 
pojemności. 

 
§ 7. 

1.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i muszą być    
dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego. 

3.       Wszelkie spory, strony będą się starały rozstrzygnąć polubownie, a w przypadku braku 
możliwości        osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla Zleceniodawcy. 
 

§ 8. 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 

ZLECENIOBIORCA         ZLECENIODAWCA 
 
 
 
 


