
 

Wzór umowy nr …………………… 

 

 

zawarta w dniu ……………………… roku pomiędzy SKARBEM PAŃSTWA-  Urzędem 

Morskim w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, kod pocztowy 81-338, NIP: 

586-001-49-32, REGON: 000145000  zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Urzędu Morskiego – Wiesława Piotrzkowskiego, 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Andrzeja Kajuta,  

zwanego dalej  Zamawiającym, 

 

a ……………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej Wykonawcą, której ofertę wybrano w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, do którego zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

ustawy nie stosuje się, o następującej treści. 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi:  

1. Wywóz i utylizacja martwych zwierząt wyrzuconych z morza na teren pasa 

technicznego lub plaży, administrowanych przez Urząd Morski w Gdyni, w obrębach 

gmin:  

- Gmina Ustka 

- Miasto Ustka 

- Miasto Łeba  

2. Usługa wywozu wykonana będzie w terminie 48 godzin od momentu  zgłoszenia do 

Wykonawcy na podany kontakt. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dodatkowo usługi dotyczącej wywozu 

martwych zwierząt z innego miejsca niż zjazd techniczny (np. plaża, pas techniczny). 

 

  

 

§2 

 

Do kontaktu w zakresie realizacji umowy wyznacza się osobę ze strony Zamawiającego: 

1. Teren Gminy Ustka i Miasto Ustka  

- kierownik OOW Ustka pan Robert Budzich 

2. Teren Gminy Miasto Łeba  

- kierownik OOW pan Leszek Włodarczyk 

3. W przypadku nieobecności w/w Inspektor Jarosław Turski 

 

ze strony Wykonawcy: 

1. Imię nazwisko , Tel………….……………………mail…………………………… 

 

 

§ 3 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a) Dostarczenia martwego zwierzęcia do miejsca umożliwiającego przejęcie przez 

wykonawcę, tzn. do zjazdu technicznego,  

b) zapewnienia bezpiecznego i swobodnego dojazdu przez tereny administrowane przez 

Urząd Morski w Gdyni , do miejsca przekazania martwych zwierząt.. 

 

 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) sprawnego i terminowego świadczenia usług objętych umową, zgodnie                                       

z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa, 

b) usługa będzie świadczona przy wykorzystaniu narzędzi, urządzeń, pojazdów 

specjalistycznych i pracowników Wykonawcy, 

c) każdorazowego potwierdzenia wykonania usługi u osoby wskazanej do kontaktu  

u Zamawiającego, 

d) dołączania do wystawianych faktur potwierdzeń wykonania usługi zgodnie z 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 sierpnia 2014 r. w 

sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wywóz martwych zwierząt oraz ich 

utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 

października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

2. Wykonawca posiada uprawnienia , umiejętnosci i środki 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. 

 

§ 6 

 

1. Za wykonanie usługi opisanej w § 1 ust.1 Wykonawca będzie pobierał opłatę według 

następujących stawek: 

a) za wywóz i utylizację martwych zwierząt do 100 kg ………………………..zł netto -  

………………zł brutto, za 1 szt., 

b) za wywóz i utylizację martwych zwierząt powyżej 100 kg ………………..zł netto -  

………………zł brutto, za 1 szt., 

2. 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. 

3. Płatność następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazanym na fakturze              

w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

potwierdzeniem wykonania usługi jak w §4 pkt d). 

4. Faktury będą każdorazowo wysyłane na adres korespondencyjny: Urząd Morski w 

Gdyni  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, NIP 586 001 49 32. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania 

faktur VAT. 
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6. W przypadku nie dokonania płatności w terminie, określonym w ust.3, Wykonawca         

będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zmiana stawki za usługę wymaga zawarcia aneksu podpisanego przez strony umowy pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych za nienależyte wykonanie 

umowy: 

a) W wysokości 100 zł w przypadku opóźnienia w realizacji usługi wywozu do 12 godzin,  

b) W wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji usługi wywozu 

powyżej 12 godzin. 

2.Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. a) b) nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych 

innych zobowiązań umownych. 

 

 

§ 8 

 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacowanej wartości zamówienia opisanego 

w §1  netto.  

 

§ 9 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………….. 2021 r. do ……………. 2022 r. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez 

strony umowy pod rygorem nieważności. 

2. Możliwość zmiany umowy istnieje w szczególności w razie: 

a) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 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. 

3. 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. 

4. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 

doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia oferty. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część. 

 

§ 11 

 

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.2021.797.t.j.), Ustawa dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j.). 

 

§ 12 

 

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

Czynności następcze określone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności lub nieskuteczności. 

2. Doręczenia następują na adresy podane w umowie, w przypadku ich zmiany i nie 

poinformowania drugiej strony, pisma wysyłane pod dotychczasowy adres uznaje się za 

skutecznie doręczone.  

3. 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. 

 

 

§ 13 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

− Formularz cenowy 

− Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

 

 

   Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 


