
Umowa nr ....................................

zawarta w Poznaniu w dniu .................................... r.

pomiędzy:

Miastem Poznań, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji – Samorządowym Zakładem
Budżetowym, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

reprezentowanym przez Zbigniewa Madońskiego – Dyrektora,

przy kontrasygnacie Anny Samelak – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  usługę  polegającą  na
przeprowadzeniu  konserwacji  dwóch  boisk  sportowych  o  nawierzchni  asfaltowej
przeznaczonych  do  gry  w  koszykówkę  i  siatkówkę  znajdujących  się  na  terenie  O/W
Strzeszynek  przy  ul.  Koszalińskiej  15  w  Poznaniu,  na  działce  o  oznaczeniach
geodezyjnych: obręb Strzeszyn, ark. mapy 08, nr 12/4, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

a) oczyszczenie nawierzchni boisk z zanieczyszczeń, w tym porastającej ją roślinności,
z wykorzystaniem sprzętu wysokociśnieniowego, 

b) odtworzenie  linii  wyznaczających  strefy  do  gry  poprzez  usunięcie  istniejących  linii
i odmalowanie ich w takim samym przebiegu farbą w kolorze białym przeznaczoną do
malowania linii na boiskach sportowych o nawierzchni asfaltowej,

c) demontaż i utylizację dwóch istniejących tablic do gry w koszykówkę,

d) dostawę i montaż dwóch tablic do gry w koszykówkę o wymiarach dopasowanych do
istniejących  konstrukcji  jednosłupowych,  wykonanych  z  płyty  epoksydowej,
wyposażonych w obręcze z siatką łańcuchową, zabezpieczonych antykorozyjnie,

e) uporządkowanie  terenu  po  wykonaniu  prac,  w  tym  odtworzenie  terenów  zieleni
w przypadku ich zniszczenia.

3. Do  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykorzystać  własne,
odpowiedniej jakości sprzęty, narzędzia i materiały.

4. W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać
przepisy  BHP  i  przeciwpożarowe,  a  także  przepisy  dotyczące  prowadzenia  robót
budowlanych i ochrony środowiska.

5. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spowodowane  szkody  i  następstwa
nieszczęśliwych  wypadków  powstałych  w  związku  ze  świadczoną  usługą  oraz  ponosi
wszelką odpowiedzialność z tytułu wykonywania prac stanowiących przedmiot  niniejszej
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umowy, w tym również wobec osób trzecich.

6. Zamawiający  jest  wytwórcą odpadów w rozumieniu  art.  3  ust.  1  pkt  32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do kierowania odpadów komunalnych zmieszanych
do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) zlokalizowanej
przy ul. Energetycznej 5 w Poznaniu.

8. Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  kierowania  odpadów  zielonych  do
Biokompostowni zlokalizowanej przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu.

9. Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę do  przekazania  informacji  o  ilości,  rodzaju  oraz
miejscu  przyjęcia  powstałych  odpadów  w  postaci  prawidłowo  wypełnionych  kart
przekazania odpadów (KPO) zawierających potwierdzenie przyjęcia odpadu od ITPOK lub
Biokompostowni.

10. W przypadku odbioru przez Wykonawcę odpadów z kilku punktów (od podmiotów innych
niż  Zamawiający)  jednym  transportem,  Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do
wskazania na KPO tonażu odpadów odbieranych od Zamawiającego.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy w ciągu  2  tygodni  od  dnia  zawarcia
umowy, tj. do dnia ........................................... 2018 r.

§ 3

1. Po  wykonaniu  przedmiotu  umowy  i  zgłoszeniu  tego  faktu  Zamawiającemu  drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 4 ust. 1 umowy, nastąpi protokolarny odbiór
przedmiotu umowy przy udziale przedstawicieli stron umowy.

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, iż przedmiot umowy został zrealizowany przez
Wykonawcę w sposób wadliwy, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia,  może odmówić dokonania odbioru do czasu ich
usunięcia w terminie wskazanym w usterkowym protokole odbioru;

b) jeżeli  wady nie nadają się do usunięcia,  może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie
Wykonawcy.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym
związanych.

4. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić zastępcze
wykonanie  usługi  innemu wykonawcy,  a  ich  koszt  pokryje  Wykonawca po  przekazaniu
przez Zamawiającego faktury wraz kosztorysem powykonawczym.

5. Jeżeli w czasie realizacji przedmiotu umowy wytworzone zostaną odpady wskazane w § 1
ust. 7 i  8 umowy, odbiór zostanie dokonany po przekazaniu przez Wykonawcę KPO ze
wskazanym  tonażem  odpadów  odebranych  od  Zamawiającego  oraz  potwierdzeniem
przyjęcia odpadu od ITPOK lub Biokompostowni.

§ 4

1. Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu i podpisania protokołu odbioru
jest  Pani  Julianna  Maciejewska, nr  tel.:  502  859  962,  adres  e-mail:
j.maciejewska@posir.poznan.pl, lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 

2. Z ramienia Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktu i podpisania protokołu odbioru jest
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Pan/Pani ..........................................................., nr tel.: .....................................................,
adres e-mail: ......................................................

§ 5

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  usługi  będącej  przedmiotem  umowy
wynosi ......... zł netto plus podatek VAT w stawce ... %, tj. ......... zł, co łącznie stanowi
kwotę ......... zł brutto (słownie: ................................................ złotych .../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy
i przekazaniu przez Wykonawcę prawidłowo wypełnionej KPO – jeśli dotyczy, na podstawie
prawidłowo  wystawionej  przez  Wykonawcę  faktury  z  załączonym  bezusterkowym
protokołem odbioru.

3. Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  dokumentów
określonych w ust. 2 przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu ze
swojego rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze NIP: 209-00-01-440.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze NIP: ................................

§ 6

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  ...  miesięcy  gwarancji  na  wykonany  przedmiot
umowy.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad
wykonanego przedmiotu umowy,  np.:  technicznych i  wykonawczych,  uniemożliwiających
prawidłową eksploatację przedmiotu umowy lub obniżających jego jakość.

3. Odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  obejmuje  zarówno  wady  powstałe  z  przyczyn
tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak
i wszelkie inne wady powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

4. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad przesłanym przez Zamawiającego drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany w  § 4 ust. 2 umowy, nie dopełni obowiązku ich
usunięcia w terminie określonym w wezwaniu, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia
wad  na  ryzyko  i  koszt  Wykonawcy,  zachowując  przy  tym  wszelkie  inne  uprawnienia
przysługujące mu na podstawie umowy oraz przepisów prawa.

5. W  związku  z  wykonywaniem  napraw  gwarancyjnych  Wykonawca  nie  będzie  obciążał
Zamawiającego  żadnymi  kosztami  np.:  dojazdu,  a  także  czynności  o  charakterze
konserwacyjnym  nawet  wtedy,  gdy  ich  przeprowadzenie  w  określonym  czasie  jest
wymagane dla zachowania gwarancji.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca –  w wysokości  20  % wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  5  ust.  1
umowy;
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b) opóźnienia w wykonaniu usługi – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;

c) opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy – w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od
upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie w usterkowym protokole odbioru;

d) opóźnienia  w  usunięciu  wad,  o  których  mowa  w  §  6  umowy  –  w  wysokości  5  %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od
upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie w wezwaniu, o którym mowa w § 6 ust.
4;

3. Kwota kary umownej może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego za wykonanie
przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony  umowy  zastrzegają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

§ 8

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową zastosowanie  mają  właściwe  przepisy
kodeksu cywilnego.

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

§ 9

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwóch  dla  Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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