
UMOWA nr DSAG3.374.2.2020.KP 
 
zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni,  
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, płatnikiem podatku VAT UE, numer identyfikacji 
podatkowej NIP 586-001-49-32, zwanym w dalszej treści Zamawiającym,  
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
przy kontrasygnacie …………………………………………………………………………… 
 
a ………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, którego ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843.tj.) ustawy nie 
stosuje się, o następującej treści: 
 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie 
systematycznego opróżniania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                   
i bytowych przy użyciu własnego taboru specjalistycznego, z pojemników na nieczystości 
stałe z posesji Zamawiającego zlokalizowanej w KP Ustka, przy ulicy Marynarki Polskiej 3 w 
Ustce oraz OOW Ustka zlokalizowanej przy ulicy Westerplatte 19 w Ustce. Usługa dotyczy 
regularnego opróżniania poniższych pojemników z KP Ustka: 
- 1 pojemnik na odpady zmieszane o poj. 1100 l – 4 razy w miesiącu, 
- 1 pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o poj. 240 l – 4 razy w miesiącu, 
- 1 pojemnik na szkło o poj. 240 l – 4 razy w miesiącu, 
- 1 pojemnik na papier o poj. 240 l – 4 razy w miesiącu; 
- 1 pojemnik na odpady biodegradowalne o poj. 240 l – 4 razy w miesiącu; 
Oraz z OOW Ustka: 
- 1 pojemnik na odpady zmieszane o poj. 120 l – 4 razy w miesiącu, 
- 1 pojemnik na metale i tworzywa sztuczne o poj. 120 l – 4 razy w miesiącu, 
- 1 pojemnik na szkło o poj. 120 l – 4 razy w miesiącu, 
- 1 pojemnik na papier o poj. 120 l – 4 razy w miesiącu; 
- 1 pojemnik na odpady biodegradowalne o poj. 120 l – 4 razy w miesiącu; 
 
 
 

§ 2 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) gromadzenia nieczystości stałych w miejscach do tego przeznaczonych, 
b) wyznaczenia przy udziale Wykonawcy stałego miejsca o utwardzonym podłożu do 

ustawienia pojemników i gromadzenia odpadów – na terenie podległym Zamawiającemu, 
c) zapewnienia bezpiecznego i swobodnego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników, 
d) właściwego korzystania z pojemników poprzez gromadzenie w nich wyłącznie stałych 

odpadów komunalnych. Dopilnowanie aby do pojemnika nie wrzucano: gruzu, szlaki, 
złomu, odpadów niebezpiecznych etc. 

 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sprawnego i terminowego świadczenia usług objętych umową, zgodnie                                       

z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa, 
b) zbierania odpadów komunalnych wysypanych wokół pojemnika, jeżeli przepełnienie 

nastąpiło z powodu nieterminowego ich opróżniania, 
c) każdorazowego potwierdzenia wykonania usługi u Administratora obiektu. 
 

§ 4 
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1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wywóz nieczystości do miejsca na 
ten cel przeznaczonego oraz za unieszkodliwianie ich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 

2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych 
niniejszym zamówieniem. 

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy, 
przeszkolonymi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 
§ 5 

1. Za wykonanie usługi Wykonawca będzie pobierał opłatę według następujących stawek: 
a) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 1100 l na odpady zmieszane – 

………..zł netto za 1 szt., 
b) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 240 l na metale i tworzywa 

sztuczne – …………zł netto za 1 szt., 
c) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj.240 l na szkło – ………..zł netto za  

1 szt., 
d) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 240 l na papier – ……….zł netto za 

1 szt., 
e) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 240 l odpady biodegradowalne – 

……….zł netto za 1 szt., 
f)  
g) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 120 l na odpady zmieszane – 

………..zł netto za 1 szt., 
h) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 120 l na metale i tworzywa 

sztuczne – …………zł netto za 1 szt., 
i) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 120 l na szkło – ………..zł netto za  

1 szt., 
j) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 120 l na papier – ……….zł netto za 

1 szt., 
k) za wywóz nieczystości stałych z pojemnika o poj. 120 l odpady biodegradowalne – 

……….zł netto za 1 szt., 
 

2. Do powyższych stawek doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

3. Dokumentem  rozliczeniowym  będzie  faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę 
zgodnie   z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura za wykonanie 
usługi będzie wystawiana w stosunku miesięcznym. 

4. Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze              
w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania 
faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

6. W przypadku nie dokonania płatności w terminie, określonym w ust.4, Wykonawca         
będzie naliczał odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Za dzień zapłaty uznaje się 
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Stawki o których mowa w ust.1 mogą być waloryzowane o wartość średniorocznego 
wskaźnika cen towarów  i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Prezesa GUS po 
roku trwania umowy oraz w przypadku zwiększenia opłat za umieszczanie odpadów na 
składowisku.  

8. W przypadku gdy odpady  będą zbierane w sposób nieselektywny, stawka opłaty za 
świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów wzrośnie o 100%. 

9. Zmiana stawki za usługę wymaga zawarcia aneksu podpisanego przez strony umowy 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo reklamacji w szczególności w zakresie: 
a) terminowości wywozu, 
b) jakości wykonanych usług, 
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c) sposobu i wysokości naliczeń za wykonaną usługę. 
 

§ 7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% średniej kwoty zapłaconej w ciągu 
trzech ostatnich miesięcy za wykonanie niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy w terminie innym niż określony  
w § 9 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% średniej kwoty zapłaconej w ciągu trzech ostatnich miesięcy za wykonanie niniejszej 
umowy. 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez 

strony umowy pod rygorem nieważności. 
2. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
3. Możliwość zmiany umowy istnieje w szczególności w razie: 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571  Kodeksu cywilnego,  
b) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
c) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,  
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 
e) zmiany przepisów prawnych, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany 

terminu, 
f) zmiany obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 

zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie  
podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

4. Nieprzewidywalne warunki fizyczne oznaczają jakiekolwiek działanie sił natury, które jest 
nieprzewidywalne lub takie, że od doświadczonego wykonawcy nie można było  
w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków 
ostrożności. 

5. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 
doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia oferty. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy m.in., Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219.t.j.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.  
o odpadach (Dz.U.2020.0.797.t.j.), Ustawa dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010.t.j.). 
 

§ 11 
Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy  strony będą rozstrzygać 
polubownie, a dopiero z braku takiej możliwości poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwych 
dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sądów powszechnych. 
 
 

§ 12 



 4

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

   Zamawiający       Wykonawca 
 

 

 


