Załącznik nr 2

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA AKWENÓW PORTOWYCH W PORCIE KOŁOBRZEG
zawarta dnia ……………………… w Kołobrzegu pomiędzy:
Zarządem Portu Morskiego Kołobrzeg Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kołobrzegu przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał
zakładowy 34.149.000,00 PLN, reprezentowaną przez:
Artura Lijewskiego – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………….. – ………………….
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o treści następującej:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług kompleksowego sprzątania
akwenów portowych w Porcie Kołobrzeg (obszar objęty przedmiotem umowy wskazuje plan stanowiący
załącznik do niniejszej umowy), polegających na:
a) codziennym zbieraniu nieczystości w granicach wód portowych Portu Kołobrzeg – Wykonawca
będzie zbierać (usuwać) wszelkie zanieczyszczenia i odpady, w tym śmieci, odpady
wielkogabarytowe oraz nieczystości biodegradowalne (w szczególności bele, kłody, które mogą
stanowić przeszkody nawigacyjne);
zbieranie (usuwanie) nieczystości i odpadów Wykonawca ma wykonać w taki sposób, aby
skutecznie usunąć zanieczyszczenia i odpady gromadzące się w miejscach styku nabrzeży
w basenach portowych;
b) prowadzeniu codziennego monitoringu wód portowych pod kątem zagrożeń ekologicznych, w tym
również czystości w akwenach portowych;
c) w przypadku wystąpienia zagrożenia ekologicznego, w tym rozlewu – podjęcie niezbędnych
czynności, tj. przygotowanie sprzętu i zasobów ludzkich, zmierzających do zabezpieczenia zagrożeń
ekologicznych (m. in. rozlewów), w tym zabezpieczenia ich rozprzestrzeniania oraz ich usunięcie.
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§2
Wykonawca zapewnia, że posiada stosowne kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt, w tym
jednostkę pływającą, niezbędny do należytego wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca wykona niniejszą umowę według najlepszego stanu swojej wiedzy, zgodnie
z właściwymi przepisami prawa, planami i przepisami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie
Portu Kołobrzeg, a także normami i zwyczajami obrotu gospodarczego, zachowując przy tym
należytą staranność.
Wykonawca stosuje się ściśle do poleceń i wskazówek Zamawiającego odnośnie do zakresu
czasowego wykonania umowy oraz obszaru akwenu portowego.
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich poprawek na żądanie Zamawiającego, o ile
konieczność ich wykonania wynika z nienależytego wykonania usługi.
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Wykonawca oświadcza, że zna postanowienia aktualnego Planu zwalczania zagrożeń
i zanieczyszczeń dla wód portowych i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Wykonawca oświadcza, iż będzie wykonywał umowę przestrzegając obowiązujących w Zarządzie
Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. regulaminów (w tym Regulaminu portu handlowego,
Regulaminu portu jachtowego, Regulaminu portu rybackiego), przepisów i zasad BHP, a nadto
potwierdza, że Zamawiający poinformował go występujących zagrożeniach i ryzykach przy
realizacji umowy.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji umowy, posiadać
będą odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia i szkolenia, wymagane przepisami
prawa, aktualne przeszkolenie w zakresie przepisów p. poż. i BHP odpowiadające rodzajowi
wykonywanych usług, a także doświadczenie w wykonywaniu usług będących przedmiotem
niniejszej umowy.
Wszystkie osoby wyznaczone do realizacji umowy będą wyposażone w odzież roboczą, obuwie
robocze i inne środki niezbędne do wykonywania usług będących przedmiotom niniejszej umowy.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy dla personelu swojego, Zamawiającego
i osób trzecich - Wykonawca potwierdza, że wszelkie polskie przepisy bezpieczeństwa oraz
wymagania podane przez Zamawiającego będą należycie respektowane przez wszystkie osoby
wykonujące prace stanowiące przedmiot umowy;
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;
3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa na obszarze wykonywania umowy zgodnie
z przepisami BHP w tym regulacjami obowiązującymi na terenie Portu Morskiego Kołobrzeg.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania określone w § 1 lit. a-b, 7 dni w tygodniu, co
najmniej raz dziennie, oraz w szczególnych przypadkach na wezwanie Zamawiającego.
Zadania określone w § 1 lit. c Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na wezwanie
Zamawiającego lub przedstawicieli Kapitanatu Portu Kołobrzeg, zgodnie z Portowym planem
zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych, a także niezwłocznie - po uprzednim
poinformowaniu Zamawiającego - w przypadku powzięcia wiedzy we własnym zakresie lub z
innych źródeł.
W celu realizacji zadań, o których mowa w §1 lit. c Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania
w gotowości do działania (24 godziny/dobę), przy czym czas reakcji, tj. podjęcia czynności na
wezwanie Zamawiającego lub przedstawicieli Kapitanatu Portu Kołobrzeg nie może przekraczać
1 godziny od momentu powiadomienia Wykonawcy o konieczności działania. Strony ustalają, że
czas reakcji liczony będzie od pierwszej próby powiadomienia z uwzględnieniem postanowień z ust.
3.
Strony uzgadniają, iż powiadomienia, o których mowa w ust. 2 będą dokonywane drogą
elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy …………………….. lub drogą telefoniczną, poprzez
zgłoszenie na dostępny 24h/dobę nr telefonu Wykonawcy (……………..). W przypadku braku
możliwości nawiązania połączenia należy wysłać sms.
Przy rozpoczęciu oraz po zakończeniu wykonanego zadania Wykonawca fakt ten każdorazowo
odnotuje w Dzienniku zdarzeń (według wzoru stanowiącego załącznik do umowy), znajdującym się
w Biurze portowym na terenie Portu Jachtowego. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych
informacji, Zamawiający może zażądać przygotowania szczegółowego raportu dotyczącego
podejmowanych czynności.
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Każdorazowo z wykonywanych czynności Wykonawca sporządzi raport – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, który zostanie dołączony do comiesięcznej faktury.
Zebrane zanieczyszczenia i odpady w ramach realizacji zadań, o których mowa w §1 Wykonawca
będzie gromadził w kontenerach ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. zlokalizowanych w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Koszty utylizacji odpadów poniesie Zamawiający.
W ramach niniejszej umowy oraz wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a, Wykonawca
zobowiązuje się do uczestnictwa w ćwiczeniach dotyczących zwalczania zanieczyszczeń wód
portowych, prowadzonych w Porcie Kołobrzeg.
§4
Umowę zawiera się na czas oznaczony 36 miesięcy, od dnia …………………2022 r.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy w całości lub w części przez
Wykonawcę Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania
usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub pilną potrzebę w przypadku wystąpienia
zagrożenia ekologicznego, powierzy ich wykonanie osobom trzecim. Koszt takich usług ponosi
w całości Wykonawca.
Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 2 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonywania umowy w całości lub w części przez Wykonawcę.
§5
Z tytułu należytego wykonania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie:
a) za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 lit. a-b - ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne
w wysokości ……… zł brutto (słownie: ..................................................złotych …/100), w tym
podatek VAT według obowiązującej stawki …..%, tj. ……….. zł,
b) za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 lit. c – ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 5%
wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a, tj. …………. zł brutto (słownie:
……………………………………złotych…/100), w tym podatek VAT według obowiązującej
stawki … %, tj. …..… zł – za każdy przypadek podjęcia i zakończenia czynności (usunięcia
zagrożenia).
Wykonawca oświadcza, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku VAT.
W przypadku, gdyby Wykonawca utracił zwolnienie lub w wyniku kontroli uznano, że zwolnienie
nie przysługiwało Wykonawcy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie stanowić
będzie wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT ), tj. podatek VAT zostanie obliczony i wykazany
metodą „w stu” (skreślić, gdy Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 ustalone zostało z uwzględnieniem wszystkich kosztów (w tym
kosztów zakupu paliwa, korzystania z jednostki, urządzeń, użytych narzędzi, sprzętu,
przewidywanego wzrostu cen oraz wynagrodzeń) oraz rozmiaru przedmiotu umowy i wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. Zamawiający
w szczególności nie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek
dodatkowych wydatków lub kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem
umowy, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, chociażby nie były
one wyszczególnione przez Zamawiającego.
Zamawiający może dokonać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na uzasadniony
wniosek Wykonawcy tylko w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków (klauzula rebus sic
stantibus) polegającej na wzroście wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do poziomu
ponad 25% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (inflacja). Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wówczas dowody uzasadniające określoną podwyżkę. Ewentualna
zmiana wynagrodzenia nastąpi przy uwzględnieniu obustronnego rozłożenia ryzyka zaistniałych
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zmian. Zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego postanowienia może nastąpić najwcześniej
od 01.01.2024 r.
Wynagrodzenie płatne będzie z dołu w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
Zamawiającemu wraz z raportami z danego miesiąca (jeśli były wymagane przez Zamawiającego).
Weryfikacja prawidłowości wystawienia faktury będzie obejmowała m. in. porównanie jej
z informacjami o realizowanych zadaniach opisanych w Dzienniku zdarzeń.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ceną ostateczną i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania
umowy.
Wykonawca oświadcza, iż wskazany na fakturze rachunek bankowy znajduje się w wykazie, o
którym mowa w art. 96 b ustawy o VAT (tzw. białej liście).
W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, nie znajdował się na
tzw. białej liście, Zamawiający może wstrzymać zapłatę i poinformować Wykonawcę
o stwierdzonym fakcie. W takim przypadku termin zapłaty ulega przedłużeniu do dnia wskazania
przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na tzw. białej liście.
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za
naruszenie postanowień, o których mowa w §§1-3, za wyjątkiem naruszenia, o którym mowa w
pkt 2) poniżej - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 lit. a,
2) za każdy przypadek opóźnienia w podjęciu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy,
o których mowa w §1 lit. c, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 ust. 1-3, wynoszącego ponad 1h
godzinę przekroczenia czasu na podjęcie czynności – 100,00 zł za każda godzinę.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z bieżącego wynagrodzenia należnych Zamawiającemu
kar umownych, poprzez pomniejszenie kwoty do zapłaty przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy.
Jeżeli naliczona kara umowna nie pokryje szkody, każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§7
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody mogące
powstać w wykonywaniu niniejszej umowy w wyniku własnego działania lub zaniechania albo osób,
za które Wykonawca odpowiada.
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§8
Do kontaktów w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza
…………………………………………….…tel. ………………………….
Do kontaktów w sprawach związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza
…………………………………………….... tel. ………………………….

§9
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Portowej 41,
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2) wszelkie informacje na temat danych osobowych Wykonawcy przetwarzanych przez
administratora można uzyskać u powołanego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail:
sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub w siedzibie spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) wykonania umowy zawartej z administratorem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez administratora szkodą lub
obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do administratora tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w ramach prawnie
uzasadnionego interesu administratora,
4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będą:
a) podmioty świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
w ramach wykonywania usług, w szczególności usług serwisowych,
b) zewnętrzne podmioty audytorskie, w przypadku zajścia takiej konieczności,
c) kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
w przypadku zajścia takiej konieczności,
5) dane osobowe Wykonawcy pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez
okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które
z tych zdarzeń nastąpi później,
6) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny
zawarcia umowy w wyniku zapytania ofertowego. W przypadku niepodania danych osobowych
nie jest możliwe zawarcie, a tym samym wykonanie umowy z administratorem,
9) Pana/Pani dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania,
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
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§ 10
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, zawiadomienia i oświadczenia Stron (w szczególności
o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu) muszą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik do umowy

Dziennik zdarzeń dotyczący usuwania zanieczyszczeń
z wód portowych w Porcie Kołobrzeg*
Lp.

Data

Godzina
rozpoczęcia
i zakończenia

Ilość
zebranych
śmieci (m3)

Miejsce zdania
odpadów

Podpis
Kierownika
Jednostki

Uwagi

* Dla czynności wskazanych w § 1 lit. c umowy, należy umieścić adnotację „ROZLEW” w kolumnie Uwagi.
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