
Załącznik Nr 1 

UMOWA - wzór 
dot. post. Nr ……………………………. 

 
 

zawarta w dniu ……………………… 2015 r. w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa – 
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin,  
NIP 852-04-09-053, REGON 000145017, reprezentowanym przez: 
 

Andrzeja Borowca  - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a firmą 
 
………………………………………………… z siedzibą: ………………………………wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………, figurującą w rejestrze 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości prowadzonym przez ……………………………………………… pod numerem 
rejestrowym ……………, 
reprezentowaną przez: 
 

…………………………… - ………………………………………………. 
 
zwaną w treści umowy Wykonawcą. 
 
 
 
W związku z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego oznaczonego znakiem …………………………………………….., 
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Morskim w Szczecinie wprowadzonego zarządzeniem wewnętrznym Nr 19 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2013 r. z późn. zm., strony zawierają umowę  
o następującej treści: 
 
 

§ 1  
 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę wywozu stałych  
odpadów komunalnych z nieruchomości Kapitanatu Portu w Świnoujściu, ul. Wybrzeże 
Władysława IV 7. 
 
 

§ 2 
 

W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
 

a) posadowienia na nieruchomości Zamawiającego, we wskazanym przez 
Zamawiającego  miejscu, 1 pojemnika na odpady o pojemności 1100 l, 

b)  opróżniania pojemnika i wywozu odpadów z nieruchomości wymienionej w § 1,  
z częstotliwością 1 x w tygodniu. 

 
 

§ 3  
 
1. Zamawiający zobowiązany jest do gromadzenia w pojemnikach Wykonawcy wyłącznie 

odpadów komunalnych stałych o kodzie 20 03 01 według rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 1923). 
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2. Przez odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.), rozumie się 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych. 

 
3. W pojemnikach nie mogą być gromadzone odpady niebezpieczne, przez które rozumie 

się odpady wskazane w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 
 
 
 

§ 4 
 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
 

a) wymiany zużytych lub uszkodzonych pojemników na technicznie sprawne, 
b) wywożenia odpadów składowanych luzem obok pojemników, jeżeli ich 

składowanie luzem będzie skutkiem niezachowania ustalonej częstotliwości ich 
opróżniania, 

c) oczyszczania miejsca odbioru odpadów rozsypanych przez pracowników 
Wykonawcy przy wykonywaniu usługi, 

d) powiadamiania Zamawiającego o niemożności wykonania usługi z podaniem 
przyczyny. 

 
 

§ 5 
 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
 

a) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dojazdu do pojemników, 
b) ustawienia pojemników na utwardzonej i równej nawierzchni oraz odpowiednich 

dróg ich przemieszczania, 
c) używania pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem, 
d) utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym. 

 
 

§ 6 
 

1. Naprawa pojemników odbywać się będzie na koszt: 
 

a) Wykonawcy – w przypadku uszkodzeń będących następstwem prawidłowego 
użytkowania,  

b) Zamawiającego – w przypadku uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego 
użytkowania oraz będących następstwem okoliczności, za które Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność (opalenie, zdekompletowanie, użytkowanie do innych 
celów itp.). 

 
2. W przypadku zaginięcia pojemników Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia 

Wykonawcy o zaistniałym fakcie oraz rozliczenia się z pojemników w terminie 5 dni od 
wystąpienia zdarzenia. 
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§ 7  
 

1. Stawka za opróżnienie i wywóz odpadów z pojemnika o pojemności 1100 l wynosi  
……….. zł netto (słownie: ………………………………………..) plus należny podatek 
VAT, czyli .............. zł brutto (słownie: ………………………………………………………..). 
Powyższa opłata zawiera koszty przejazdu samochodu specjalnego, koszty załadunku, 
rozładunku oraz koszty umieszczenia odpadów na składowisku, w tym opłatę  
za korzystanie ze środowiska określoną na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). 

 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne 

wynagrodzenie - według stawki określonej w ust. 1 i ilości opróżnionych pojemników,  
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

 
3. Ilość wywożonych odpadów wylicza się na podstawie ilości i pojemności pojemników 

udostępnionych Zamawiającemu oraz liczby ich opróżnień w okresie rozliczeniowym. 
 
4. Łącznie za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres trwania umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy szacunkowe wynagrodzenie ogółem w wysokości ……………….. zł 
netto (słownie: ……………………………………………………) powiększone o należny 
podatek VAT, czyli wynagrodzenie w wysokości …………………. zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………………..). 

 
5. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo podpisane przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego potwierdzenie wywozu odpadów. 
 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca zapewnia ciągłość usługi, polegającą na systematycznym odbiorze  

i wywozie odpadów w zakresie określonym w § 2 lit. b umowy. 
 
2. Jeżeli planowany dzień wywozu jest dniem ustawowo wolnym od pracy, Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać usługę w dniu poprzedzającym lub w pierwszym dniu 
roboczym przypadającym po tej dacie. 

 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości: 

 

a) w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 7 ust. 4 umowy, 

b) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 4 za każdy dzień  
zwłoki,  

c) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz  
w przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający 
może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający –  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 4 umowy. 

   
3. Strona, która naruszyła postanowienia umowy, zobowiązana jest zapłacić karę umowną 

w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania zapłaty. 
 
4. Zamawiający może potrącić należną mu karę z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 
 
 

§ 10 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia  
31 grudnia 2016 r. 
 
 

§ 11 
 

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 
objęcia przez gminę systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)  
W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy, a Wykonawca nie może zgłaszać z tego tytułu żadnych roszczeń 
względem Zamawiającego. 
 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT. 
 
2. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT – NIP: 852-04-09-053. 
 
3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 

dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług. 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 usługi, 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 
 

 
§ 13 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu cywilnego. 
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§ 15 
 

Wszelkie sprawy sporne mogące powstać podczas wykonywania niniejszej umowy strony 
będą starały się załatwić ugodowo. W ostateczności spór rozstrzygnie sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§ 16 
 

Integralną część umowy stanowi: 
 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………... 2015 r. 
 
 

§ 17 
 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
     ZAMAWIAJĄCY:                      WYKONAWCA: 
 
 


