Umowa nr BONn.II.263.02.01.20

(wzór)

zawarta w Szczecinie w dniu……………. roku pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrektorem
Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, Pl. Stefana Batorego 4,
70-207 Szczecin (NIP 852-04-09-053, REGON 000145017), reprezentowanym przez:
Wojciecha Zdanowicza – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a firmą – …………………………………………,
ul. …………………………, kod pocztowy…………., zarejestrowaną
……………………………………, …………………………………, KRS ……………………...
NIP ……………….. REGON …………………..
reprezentowaną przez:
………………………… – ……………………,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegająca na odbiorze
i utylizacji zanieczyszczeń płynnych i odpadów stałych z jednostek pływających
Zamawiającego, stacjonujących w:
1) Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie,
2) Bazie Oznakowania nawigacyjnego w Świnoujściu
zwaną w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
1) odbiór i utylizację zanieczyszczeń płynnych (odpady ropopochodne, wody zęzowe,
oleje silnikowe itp.) kody odpadów:
- 13 04 03*
- 13 04 01*.
2) odbiór i utylizację odpadów stałych (filtry olejowe, sorbenty, materiały zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi itp.:
- kod odpadu 15 02 02.
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3. Zanieczyszczenia płynne oraz odpady stałe będą odbierane z jednostek pływających
Zamawiającego, stacjonujących w:
1) Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,
71-727 Szczecin,
2) Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5,
72-602 Świnoujście,
i utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Wykonawca na czas obowiązywania niniejszej umowy musi posiadać ważną
decyzję (certyfikat) niezbędny do prowadzenia działalności w zakresie odbioru,
transportu, a także neutralizowania odpadów.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
§3
1.

Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do prowadzenia nadzoru
nad realizacją przedmiotu umowy, są:
1) Marcin Lenartowicz – Kierownik Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Szczecinie, tel. 91 44 03 334, tel. kom 609 690 427,
2) Maciej Zarębski – Starszy Inspektor Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Szczecinie, tel. 91 44 03 334, tel. kom 605 849 345,
3) Janusz

Michalski

–

Kierownik

Oddziału

Technicznego

Bazy

Oznakowania

Nawigacyjnego Świnoujściu, tel. 91 44 03 540, tel. kom 609 697 303,
4) Jerzy Czajkowicz – Starszy Inspektor Oddziału Technicznego Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Świnoujściu, tel. 91 44 03 541, tel. kom 536 243 669,

2.

Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu
umowy upoważniony jest:
1)…………………….. – …………………. tel. …………………
§4

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy każdorazowo nie później
niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zlecenia, wystawionego przez
Zamawiającego.
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§5
Procedura odbioru i utylizacji zanieczyszczeń zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
§6
Zamawiający

wyznaczy

pracowników

do

pomocy

przy

pracach

związanych

z realizacją przedmiotu umowy oraz zapewni Wykonawcy swobodny dojazd do jednostek
pływających.
§7
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, zapewnia warunki zgodne
z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie wyliczone na podstawie kalkulacji dla:
- Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie:
1)

Odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych z jednostek pływających:
a) Kwota za 1 tonę :
…………………… zł netto / za 1 tonę + podatek VAT (0%).
Szacowany odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych:
25 ton rocznie (5 zleceń x 5 ton)
b) szacunkowa kwota całkowita za 3 lata:
3 lata x 25 ton x ……..….. zł netto / za 1 tonę = ……….…zł netto

2)

Odbiór i utylizacja odpadów stałych z jednostek pływających:
a) Kwota za 1 kg :
……...……………. zł netto / za 1 kg + podatek VAT (0%).
Szacowany odbiór i utylizacja odpadów stałych:
100 kg rocznie ( 5 zleceń x 20 kg)
b) szacunkowa kwota całkowita za 3 lata:
3 lata x 100 kg x ….……… zł netto / za 1kg = …..……… zł netto

3)

Razem szacunkowa kwota całkowita za 3 lata: pkt 1 b) + pkt 2 b) = ……………… zł
netto + 0 % podatku VAT zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia
………………….………………... , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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- Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu:
1)

Odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych z jednostek pływających:
a) Kwota za 1 tonę :
…………………… zł netto / za 1 tonę + podatek VAT (0%).
Szacowany odbiór i utylizacja zanieczyszczeń płynnych:
32 tony rocznie (5 zleceń x 6 ton, 1 zlecenie x 2 tony)
b) szacunkowa kwota całkowita za 3 lata:
3 lata x 32 tony x ……..….. zł netto / za 1 tonę = ……….…zł netto

2)

Odbiór i utylizacja odpadów stałych z jednostek pływających:
a) Kwota za 1 kg :
……...……………. zł netto / za 1 kg + podatek VAT (0%).
Szacowany odbiór i utylizacja odpadów stałych:
100 kg rocznie ( 1 zlecenie x 100 kg)
b) szacunkowa kwota całkowita za 3 lata:
3 lata x 100 kg x ….……… zł netto / za 1kg = …..……… zł netto

3)

Razem szacunkowa kwota całkowita za 3 lata: pkt 1 b) + pkt 2 b) = ……………… zł
netto + 0 % podatku VAT zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia
………………….………………... , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Stawka 0% VAT - art. 83 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn. zm.).
2. W ceny jednostkowe określone w ust.1 wliczone są w szczególności: dojazd do miejsca
wykonywania umowy, określonego w §1 ust. 3, specjalistycznego pojazdu Wykonawcy
przystosowanego do odbioru i przewozu odpadów oraz transport zanieczyszczeń
płynnych i odpadów stałych do miejsca utylizacji, po ich odbiorze z jednostek
pływających Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie za każde zlecenie będzie wyliczone na podstawie ilości i ceny
jednostkowej przekazanych do odbioru i utylizacji zanieczyszczeń płynnych oraz
odpadów stałych.
4. Wykonanie umowy w mniejszym zakresie niż wynikającym z szacunków określonych
w ust. 1, nie będzie stanowiło podstawy do zgłaszania przez Wykonawcę żadnych
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości odbioru odpadów

trybie

awaryjnym w okresie trwania umowy. Odbiór odpadów w trybie awaryjnym, odbywać się
będzie na zasadach określonych i zgodnie ze stawkami podanymi w umowie.
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§9
1. Zamawiający dokona zapłaty należności na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
VAT Wykonawcy.
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdorazowym wykonaniu usługi, zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2018 r., poz.2174 z późn.
zm.).
3. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzoną przez kierownika
maszyn jednostki pływającej

Oddziału Technicznego Bazy

lub przedstawiciela

Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie lub w Świnoujściu

„Kartę przekazania

odpadu”, o której mowa w § 5 niniejszej umowy.
4. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego.
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, Wykonawca uprawniony jest
do żądania od Zamawiającego odsetek w wysokości ustawowej.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
2. Zamawiający

jest

płatnikiem

podatku

VAT

–

numer

identyfikacji

podatkowej

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 wykonanie przedmiotu umowy,
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania usługi określonego
w § 4 umowy - 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
1 000,00 zł.
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł z zastrzeżeniem
treści § 12.
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 13
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:
1) 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 upoważnionych do wystawiania faktur i
innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy.
2) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych
osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową, w tym
z zapisami niniejszego przepisu.
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3) 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),
4) Zamawiający

powołał

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych.

Kontakt: iod@ums.gov.pl
§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 17
Integralną część umowy stanowi:
Opis przedmiotu umowy – załącznik nr 1,
Oferta Wykonawcy z dnia ………………. – załącznik nr 2.
Oferta Wykonawcy z dnia ………………. – załącznik nr 3.
§ 18
Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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