Załącznik nr

1

do konkursu ofert na świadczenie usług operatora PrzeładunkÓw

Umowa Nr
zawańa w

dniu

ZPME

',lfi-OP12020

...'...r. pomiędzy:

Zarządem Pońu Morskiego Elbląg sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Portowej
zwanym w dalszej częściZamawiający Usługę, reprezentowanym przez.
1. Arkadiusza Zglińskiego - Dyrektora Spółki

'1-3,

a

zwanym

W dalszej częściUsługodawcą /operatorem

reprezentowanym przez.

1.
ktorył został wybrany
Przeładunkow w dniu
o następującej treści:

Przeładunków/,

...............;

w trybie Konkursu ofert na świadczenie usług operatora

s1
Zakres umowy

1'

Przedmiotem umowy jest udostępnienie Terminalu Przeładunkowo

-

Składowego

przy ul. Radomskiei 23d W Elblągu W celu świadczenia usług operatora
PrzeładunkÓw, róznego rodzaju ładunkÓw na podstawie zlecen podmiotów

działających w obrocie pońowym'
Z przekazania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokoł zdawczo - odbiorczy
wrazz dokumentacją fotograficzną, w celu udokumentowania ewentualnych szkod
powstałych w wyniku nieprawidłowego uzytkowania przedmiotu umowy'
1.'1 ' Usługa operatora Przeładunkow będzie świadczona na Terminalu Przeładunkowo Składowym przy ul. Radomskiej 23d w Elblągu, ktory jest obiektem komunalnym
zapewniający dostęp wszystkim potencjalnym kontrahentom, ktorzy zgłoszą chęÓ
korzystania z TerminalU orazprzyjmądo wiadomoŚci i zaakceptują obowiązujące
na obiekcie przepisy, cenniki opłat, określone zwyczaje ustalone przez
Zamawiającego Usługę i Usługodawcę.
1 '2' Zamawiający Usługę zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z Terminalu
w zakresie istniejącym na dzień podpisania umowy poprzez dostęp do placów,
wynajem placów i częściwiaty zadaszonej, magazynu, udostępnianie podmiotom
nabrzeŻy, prowadzenie parkingu TlR i inne a Usługodawca oświadcza, iŻ
nie wnosi sprzeciwu i roszeń z tego tytułu.
2. Parametry techniczne Terminalu oraz jego Wyposazenie są określone w zał. Nr 1 do
umowy.
3' Pzewidywane rodzaje ładunków w porcie:
a/ładunki masowe (np. piasek, kruszywo, nawozy, węgiel, koks, pasze itp.)
b/ drobnica (np. pakowana W workach; big bag; paletach; w wiązkach, skrzyniach,
itp )
c/ kontenery (asońyment rózny)
d/ ładunki ponadgabarytowe (np' konstrukcje stalowe, odlewy, itp')
e/ inne zgodne z przystosowaniem Terminala
I

#

4'

Maksymalne parametry jednostek pływających z ktorych moze
wyładunek/załadunek

.
.
.
.

5'

pt'owadzony

długośÓ max. 85,00m

szerokośÓ max. 9,50m
noŚnoŚÓ 500 _ 1200 DWT.
zanurzenie jednostki max.2,2m

Rodzaje relacji Świadczenia usług przeładunków:
1. statek
- plac terminal, wiata lub odwrotnie
_ samochód cięzarowy lub odwrotnie
2' statek
3. statek
- magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
4' plac terminal, wiata - samochod cięzarowy lub odwrotnie
5. plac terminal, wiata - magazyn /dla drobnicy/ lub odwrotnie
_ samochód cięzarowy lub odwrotnie
6. magazyn
plac
7.
terminal, zasobnie- samochÓd cięzarowy lub odwrotnie
8' inne: inne usługi sztauerskie, konfekcjonowanie towarów, itp.

.
1'

byĆ

:

s2

obowiązki Usługodawcy.

'

Usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi operatora Przeładunków zgodnie

zs1

1.1.

Usługa będzie świadczona zgodnie z zapotzebowaniem i zamowieniami
potencjalnych kontrahentÓw w oparciu o płynne funkcjonowanie terminalu i jakości
Świadczonych usług.

2'

Do świadczeniausług przeładunkowych Usługodawca będzie posiadał niezbędny
sprzęt, ktory umozliwi sprawne, fachowe i bezpieczne świadczenie usług operatora
Przeładunków np':
. Dżwigldźwigiz osprzętem, umozliwiającym rozładunek towarÓw masowych i
drobnicowych,
r \,|y' razie konieczności dŹwig o odpowiednich parametrach do Świadczenia usługi
przeład u nkowej konteneróW,
o Ładowarkę - pojemnośó łyzki min. 3,5m3,
. Wózki widłowe o udŹwigu min. 1,5 tony,
. Wózki paletowe do rozładunków konteneróW,
. lub inny niezbędny sprzęt.
2'1' w przypadku przeładunku towarÓw masowych (sypkich) typu: wę9iel,kruszywa,
nawozy, pasze, koks - Usługodawca zabezpieczy sprzęt ograniczający szkodliwe
działania na środowisko oraz szkodliwy wpływ na otoczenie /pylenie, hałas itp./np'
w zraszacze; ekrany; itp' orazjest zobowiązany do zabezpieczenia ładunków przed
ich ,,mieszaniem'' lub zanieczyszczaniem np. plandeki, itp., uwzględniając
obowiązujące przepisy w zakresie składowania i przechowywania tych towarow, za
co ponosi odpowiedzialnośĆ- pod rygorem wypowiedzenia umowy'
2'2. w przypądku gdy zaistnieje wyjątkowalszczegÓlna sytuacja, w ktorej będzie
niezbędne uzycie sprzętu dŹwigowego, ktorego nie posiada Usługodawca,
Zamawiający Usługę na prawo wyrazicjednorazową zgodę na tymczasowe
wprowadzenie operdtora Zewnętrznego pod warunkiem poinformowania
Usługodawcę o takiej potrzebie z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym
wyprzedzeniem.

3. Usługodawca oświadcza, iŻ sprzęt ktorym dysponuje jest sprawny technicznie
jego uzytkowanie nie zagraŻa bezpieczeństwu ludzi i mienia (posiada aktualną
dokumentację W tym zakresie) i na wniosek Zamawiającego Usługę ma obowiązek
i

przedstawienia jej do wglądu.
Ponadto ponosi pełną odpowiedzialnośÓ za utrzymanie spzętu w pełnej sprawności
technicznej i kwestii bezpieczenstwa jego uzytkowania w trakcie tnłania niniejszej
umowy.

4'

Usługodawca oświadcza, iŻ obsługa sprzętu

-

kadra, posiada odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienie do wykonywanej pracy, a na wniosek Zamawiającego Usługę musi je
przedstawiÓ. Ponosi pełną odpowiedzialnoŚÓ za ich pracę i bezpieczeństwo w trakcie

trwania umowy (zgodnie z pzepisami kp. p.poz. bhp, i inne).

5. Usługodawca oŚwiadcza,iŻ posiada odpowiednie - niezbędne ubezpieczenia zzakresu
prowadzenia swojej działalnościoraz dołączy ich kserokopię - najpozniej do 31 lipca
2020r. oraz przez kolejne okresy czasu tnvania umowy.
6. Usługodawca zobowiązuje się

systemu przepustkowego

do przestrzegania przepisów BHP, p.poŻ, instrukcji
osobowego, samochodowego

w zakresie ruchu

i

materiałowego na terenie terminalu przeładunkowego' itp. oraz wykonywanie zalecen
Zamawiającego Usługę dotyczących przedmiotu umowy, z ktorymi się zapoznał i
przyjmuje do wiadomości i realizacji.

7. Usługodawca zobowiązuje się w czasie tnvania umowy utrzymywaÓ ład i porządek na
uzytkowa ny m tere n ie or az w przekazany m zaple czu sa n ita rn ym, zabezpieczy
się we własnym zakresie i na własny koszt w pojemniki na odpady z rac]i prowadzenia
swojej działalnościna terenie Terminalu, jak rowniez środkihigieniczne, czystości.
W przypadku nie stosowania się do niniejszego punktu umowy, a po 3 - krotnym
pisemnym wezwaniu ,,o utrzymani porządku'' w obrębie Terminalu, Zamawiającego
Usługę ma prawo rozwiązaÓ umowę z Usługodawcąoraz kosztami uporządkowania
terenu obciązyÓ Usługodawcą.
8. Usługodawca zobowiązuje się w czasie tnvania umowy i kaŻdorazowo po zakończeniu
kazdej wykonywanej usługi, zabezpieczyc sprzęt w sposób uniemozliwiający
korzystanie z niego przez osoby niepowołane oraz w sposob nie zagraŻĄący
bezpieczeństwu pozostałym uzytkownikom terminalu, jak rowniez tak aby nie był
naraŻony na dewastację lub kradzieŻ, za co ponosi pełną odpowiedzialnośÓ i w
pzypadku nie dotzymania niniejszego postanowienia umowy, nie będzie miał
roszczeń wobec ZamawiĄącego Usługę.
9

. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialnośc za ewentualne szkody
wyrządzone w mieniu i ludziom, wynikające ze świadczonych usług ijest
zobowiązany''
1.
do niezwłocznego ich naprawienia
9.
9.2.w przypadku nie wywiązania się z p.pkt.9.1. Zamawiający Usługę naliczy
kompensatę pienięzną zawyrządzoną szkodę lub stratę.

i straty

10' Usługodawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu Usługę osoby
Koordynującej przeładunki na Terminalu, ktora będzie odpowiadałaza całokształt prac
przy Świadczeniu usługi kontrahentom pońu oruzza ścisłykontakt z osobą wskazaną
przezZamawiającego Usługę, co do wspolnejwspÓłpracy pomiędzy stronami, a w
szczególności:
10.1. przyjęcie' składowanie izaładunek towaru, zgodnie ze zleceniem,
3

10.2' właściweskładowanie i oznakowanie towarow na terminalu (w porozumieniu z

Zamawiającym Usługę),
prowadzenie biezącej dokumentacji przychodu i rozchodu towaru na
Terminalu /stanu placu/, ktore na wniosek Zamawiającego Usługę będą
wysyłane e-mailem na adres: agnieszka.marciniak@port.elblag.pl lub
pqń@pprt elbląg.pl
10.4. prowadzenie ewidencji zawańych umow/zleceń z podmiotami korzystającymi z
usług na Terminalu i przesyłanie raz na kwańał liste nowo- zawartych

1Q

3

umow/zleceń

i ogolnej estetyki udostępnionego miejsca
wykorzystywanego do przeładunków
10.6' przekazywania innych, niezbędnych informacji na wniosek Zamawiającego
Usługę, ktore będą miały znaczący wpływ na jakoŚÓ świadczonych usług oraz ich
usprawnianie.
1o.7. nadzorowanie i koordynowanie uzytkowników przedmiotu najmu, ktorzy
uczestniczą w operacji przeładunków w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym /zgodnie z wyznaczonymi drogami i ograniczeniami/ - za co ponosi
odpowiedzialnośÓ;
10.5. za utrzymanie ładu, porządku

11'0. Usługodawca ponosi odpowiedzialnośÓza respektowanie ust.
' rozwiązan'ia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

10, pod rygorem
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obowiązki Zamawiającego Usługę.
1.

Zamawia1ący Usługę udostępni Usługodawcy niezbędne miejsce na Terminalu
Przeładunkowo- Składowym przy ul' Radomskiej 23d w Elblągu wraz zapleczem
sanitarnym, szatnią - do świadczenia usług przeładunkowych okreŚlonych niniejszą
umoWą'

2

Zamawiający Usługę w czasie tnruania umowy, zapewni całodobową ochronę i dozÓr
Terminalu - ochrona fizyczna prowadzon a przez firmę z zewnątrz.

3.

Zamawiający Usługę zapewni Usługodawcy dostęp do niezbędnych mediow (energii
elektrycznej, wod.-kan., c.o., c.w.).

s4

opłaty pobierane za usłuqi przeładunkowe i inne.
1.

2.

Strony ustalają, iŻ za świadczone usługi pzeładunkowe Usługodawca będzie
pobierał opłaty, zgodnie ze swoim cennikiem, ktory na wniosek Zamawiającego
Usługę pzedstawi do wiadomości Zamawiającemu Usługę.
Strony ustalają, iz Usługodawca, moze pobieraÓ opłaty za składowanie towarów na
przedmiocie umowy, z wyjątkiem określonego przez Zamawiającego Usługę czasu
wolnego od opłat za składowanie w obrocie przeładunków, w wymiarze 14 dni
od dnia złożeniapańii ładunku na Terminalu. Po tym terminie Usługodawca ma
prawo naliczać opłaty zgodnie ze swoim cennikiem, ktory będzie do wglądu
Zamawiającego Usługę'
4

2.1. Usługodawca ma obowiązek kaŻdorazowo informowaÓ|uzgadniac pisemnie lub
nrailowo o zajmowanym miejscu na Terminalu przez ładunki powyzej 14 dni a
Zamawia1ący U słu gę m usi zaa kceptowaĆ m iejsce złoŻenia ład u n ku.
W przypadku kilkukrotnego zaniechania zawiadomienia o zajmowanym miejscu
Zamawiający Usługę może rozwiązac umowę.

-
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Czas trwania umowy.

1.

Strony zawierĄą umowę na okres od 01 lipca 2020r. do 31 grudnia 2025r.

2. Umowa może zostac

rozwiązana przez Zamawiającego Usługę ze skutkiem

natychmiastowym w następujących przypadkach:

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.

raŻąco złej jakości świadczonych usług /w tym: świadczenia usług w sposób
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia; pracy niesprawnego sprzętu i ludzi
niezgodnie z obowiązującymi W tym zakresie przepisami; zbyt częsta
awaryjnośÓ sprzętu Świadczącego usługi powodująca m'in. przestoje statkow,
działając na szkodę i zły wizerunek pońu, nietraktowanie wszystkich
kÓntrahentów na rownych zasadach, itp./
nieuregulowanie opłat Zamawiającemu Usługę, związanych z udostępnionym
przedmiotem najmu oraz zuŻyciem mediÓw - zaległoŚÓ 30 dni od daty
określonejpłatnoŚci.
nie respektoWaniu warunkow umowy o ktorych mowa w: $ 2 ust.2 pkt 2.1.;
ust.5; ust. 6; ust. 7; ust.9 oraz $ 4 ust.2 p.pkt. 2.'l
nierzetelnoŚci Usługodawcy w respektowaniu warunkow niniejszej umowy
polegający na nieprzestrzeganiu przepisÓw i instrukcji obowiązujących na
Terminalu Przeładunkowo- Składowym oraz braku porozumienia i kontaktu z
osobą Koordynująca usługę - $2 ust' 10.

Umowa może zostaÓ rozwiązana z 60 dniowym okresem wypowiedzenia z waŻnych
przyczyn, niezaleŻnych od ZamawiĄącego Usługę lub Usługodawcę polegających na
działaniu siły wyzszej lub innych okolicznoŚci na które strony nie mają zadnego

wpływu:

a) zakłoceń czy ograniczeń w funkcjonowaniu nabrzezy (Terminala) jak i ograniczenia
W dostępie masy towarowej spowodowanej czynnikami politycznymi,
administracyjnymi i państwowymi (np. wydania decyzji wstrzymujących Czy
ograniczających zeg ugę na Za lewie Wiślanym)
b) zmniejszenie poziomu zanurzenia przy nabrzeŻach do limitow uniemozliwiających
obsługę jednostek pływających o zanurzeniu 2,2m, przy czym takie zmniejszenie
zanuzenia by mogło byc za pzypadek siły wyzszej musi tnvaÓ w sposób
nieprzenłany przez 14 dni;
c) osiągnąÓ przez rzekę Elbląg takiego stanu wody, która uniemozliwi otwarcie mostu
w miejscowości Nowakowo przez okres dłuŻszy niŻ 14 dni.
l

4.

;

odstąpienia przez Usługodawcę od umowy w czasie jej tnłania spowoduje:
4.1. utratę wpłaconej kaucji
4.2. braku mozliwości, przystąpienia do kolejnych Konkursów, ogłaszanych przez
Zamawiającego Usługę.

s6

Postanowie! ia d oda -tkowe:

1.

Usługodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat z tytułu udostępnienia Terminalu
do świadczenia usług operatora Przeładunków w wysokości:

/.6;;i;..

.

w wymiarze miesięcznym.

.

*uor:n:t:::ooo*u::"ucvmi

przepisami

opłata będzie Wnoszona przez cały rok kalendarzowy, płatna zgory do 10 _ kazdego
miesiąca, po wystawieniu faktury przez Zamawiającego Usługę, począWszy od m-c
stycznia 2017r., na konto Zamawiającego Usługę: Santander Bank 2815001403121 4000265580000; SWI FT: KRDBPLPN.
Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Zamawiającego Usługę.

1

2.

.1. Zamawiający Usługę zastzega sobie prawo, do zwiększenia kwoty okreŚlonej w
ust. '1 o średnioroczny wskaŹnik inflacji ogłaszanej przez Prezesa GUS, począWszy
od luty 2020r.

Usługodawca zobowiązany jest do uiszczania opłat za zuŻyte media w związku z
prowadzeniem swojej działalności,zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat

'stosowanym w porcie Elbląg, w terminach określonych na fakturze.
Do rozliczeń zuŻytych mediów będzie doliczane 10% opłaty rozliczeniowej za
eksploatację i konserwację uządzeń.
Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu Środkow na konto Zamawiającego Usługę.

przypadku nieuregulowania w terminie opłat o ktorych mowa w ust. 1 i 2,
Zamawiający Usługę ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych a w pzypadku
zalegania z naleŻnymi opłatami powyzej 30 dni liczonych od określonej daty zapłaty,
umowa moŻe zostac rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, media zostaną
odłączone, sprawa o zapłatę nalezności moze byÓ skierowana na drogę sądowa.
4. Usługodawca W ramach kaucji, przed przystąpieniem do podpisania niniejszej umowy,
zobowiązany jest wpłaciÓ kwotę w wysokościdwukrotnej opłaty brutto okreŚlonej w
ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.: ............
..''.............l, celem zabezpieczenia
/słownie.
respektowania warunków umowy oraz jej nalezytego wykonania.
4.1. Kaucja zostanie zwrócona Usługodawcy, po zakonczeniu umowy i braku roszczen
dotyczących zawańych punktow umowy.
4.2. Kaucja przepada na poczet Zamawiającego Usługę w następujących przypadkach:
4.2.1' Nie uregulowania wszystkich nalezności na rzeczZamawiającego Usługę, po
zakonczeniu świadczenia usługi i całkowitym jej rozliczeniu'
4.2.2. Nie respektowania warunków umowy czy wynikłych strat dla Zamawiającego
Usługę wynikającychz: $ 2ust.Zpkt2.1'; ust.S; ust.6; ust.7; ust.9, ust. 10oraz
w S 4 ust.2 p.pkt. 2.1 oraz $ 5 ust.2 p.pkt. 2.4
4.2'3. odstąpienia od umowy w czasie jej tnłania lub tez w przypadku podpisania
umowy, a nie przystąpienia do jej realizacji.
4.2.3.1. Za rozpoczęcie realizaĄi umowy uwaŻa się przekazanie protokólarne
przekaźanie Te rm n a a U słu g od awcy
4.3. Kwota wadium' wpłacona przez Usługodawcę, przed rozstrzygnięciem Konkursu, w
wysokości 22.o0o zł ldwadzieścia dwa złl; w dniu zawarcia niniejszej
umowy, zostaje zaliczona na poczet kaucji.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. W

i

l

6'
7

'

8.

Powstałe spory rozstrzygać będzie
Zamawiającego Usługę.

sąd

powszechny właŚciwy

dla

siedziby

Wszelkie zmiany umowy mogą byÓ dokonane W formie pisemnej pod rygorem
niewazności'
Umowa została sporządzona w dwóch jednobzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdejze stron.

ZAMAW|AJĄCY USŁUGĘ

UsŁUGoDAWCA

