
Załącznik nr 4 

 

Wzór umowy Nr 

Zawarta w dniu……………….2019 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie  

Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, 

NIP 852-04-09-053; REGON 000145017, 

reprezentowanym przez: 

 

Pana Wojciecha Zdanowicza 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

zwanym  dalszej części umowy  Zamawiającym 

 

a 

firmą: 

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

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

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

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie: 

a) odbioru i wywozu niesegregowanych odpadów stałych (kod 20 03 01) oraz odpadów z tworzyw 

sztucznych (kod 15 01 02) z terenu Portu Morskiego w Trzebieży znajdującego się przy ul. Portowej 

23, 72- 020 Trzebież; 

b) wyposażenia obiektu Zamawiającego o którym mowa w lit. a) w pojemnik na tworzywa sztuczne o 

pojemności 2,5 m3; 

c) przekazania odpadów do dalszego zagospodarowania – utylizacji zgodnie z ustawa o odpadach. 

 

2. Wykonawca oświadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 1. W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) usytuowania na nieruchomości  Zamawiającego o której mowa w § 1 ust. 1 lit.  a) we wskazanym 

przez Zamawiającego miejscu, pojemnika na tworzywa sztuczne w ilości – 1 szt. 

b) opróżniania pojemników i wywozu odpadów z częstotliwością: 

- pojemniki na odpady stałe 1100 l (3 szt.)  - 1raz w tygodniu ( ilość odebranych odpadów jest 

zmienna  - uzależniona od napełnienia pojemników), 

- pojemnik  2,5m3 na tworzywa sztuczne  - 1 raz w miesiącu, 

c) usuwania odpadów składowanych obok przepełnionych pojemników, w przypadku nie 

dotrzymania terminu ich opróżniania, 

d) usuwania zanieczyszczeń powstałych przy opróżnianiu  pojemników, 

e) powiadamiania Zamawiającego o niemożności wykonania usługi z podaniem przyczyny, 
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f) wymiany zużytego lub uszkodzonego pojemnika na tworzywa sztuczne 2,5 m3 na technicznie 

sprawny, 

g) wykonywania usługi  w godzinach pracy Zamawiającego w dni powszednie - 700 – 1500. 

 

2. Wykonawca każdorazowo wypełni „ Kartę przekazania odpadu” stanowiąca załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów  (Dz. U z 2019 r. poz. 819). 

 

§ 3 

W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) usytuowania pojemników na utwardzonym i równym podłożu, 

b) wykorzystywania pojemników zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywania ich w należytym stanie 

sanitarnym, 

c) zapewnić swobodny dojazd dla pojazdów Wykonawcy do pojemników. 

 

§ 4 

Niedopuszczalne jest wrzucanie do pojemników: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów soli, 

płynnych odpadów gastronomicznych, substancji toksycznych, żrących. Niedopuszczalne jest również 

zagęszczanie odpadów (ugniatanie) oraz ich spalanie w pojemnikach. Stwierdzenie obecności w 

pojemnikach odpadów o których mowa wyżej, będzie stanowić podstawę do odmowy jego 

opróżniania. 

§ 5 

Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy: 

1. Za jednorazowy odbiór (pojemnik 1100 l) i utylizację niesegregowanych odpadów stałych  z terenu 

Portu Morskiego z Trzebieży………….....netto + podatek VAT 8% , co stanowi kwotę………………….brutto; 

2. Za jednorazowy odbiór (pojemnik  2,5 m3) i utylizacje odpadów z tworzyw sztucznych z terenu 

Portu Morskiego w Trzebieży………………..netto + podatek VAT 8%, co stanowi kwotę……………….brutto; 

3. Za miesięczną dzierżawę pojemnika 2,5 m3 na tworzywa sztuczne naliczaną wyłącznie za miesiące, 

w których odpady z pojemnika nie będą wywożone………………netto + podatek 23% VAT, co stanowi 

kwotę ……………brutto. 

 

Zgodnie z ofertą cenową z dnia………………….2019 r. stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

2. W przypadku zmian stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, cena zostanie 

skorygowana o stosowna wielkość określoną przepisami prawa podatkowego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający dokona zapłaty należności na podstawie przedłożonej faktury VAT Wykonawcy. 

2. Należność za wykonaną usługę zostanie wyliczona zgodnie z cenami określonymi w § 5 na 

podstawie zestawienia ilości odebranych odpadów. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) po wykonaniu usługi. 

4. Zapłata należności nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 14 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 
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5. Za  datę  zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego przez Zamawiającego. 

6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca jest uprawniony do żądania od 

Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem VAT. 

2. Zamawiający jest podatnikiem VAT nr NIP 852-04-09-053. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji dla 

potrzeb podatku od towarów i usług VAT. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych 

strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 

a) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za wykonane 

usługi, 
c)  różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2% od kwoty wyliczonej według 

obowiązujących z danego miesiąca stawek za wywóz 10m3 odpadów za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

20% od kwoty wyliczonej według obowiązujących z danego miesiąca  stawek za wywóz 10m3 

odpadów. 

2. W przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza wartość kar umownych lub powstała w wyniku 

zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie 

przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie Cywilnym – odpowiednio prawo do odszkodowania uzupełniającego lub 

odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

 

§ 9 

Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla wykonania 

niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych. 

Ponadto: 

1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, wyłącznie na 
potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec drugiej strony – 
wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 
a) dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej 

Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień 
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych i 
przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony 
interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób 
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upoważnionych do wystawiania faktur i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania 
umowy. 

b) każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych 
osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową. 

c) strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w okresie 
koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz 
właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych) 

d) zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
Kontakt: iod@ums.gov.pl   

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 21 lipca 2019 r. do dnia 20 lipca 2022 r. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Sprawy sporne mogące powstać w czasie realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się załatwić 

ugodowo. W ostateczności rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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