
Umowa nr MA.404.7.2018

zawarta w Poznaniu w dniu ……………………………... 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 POSiR,
przy kontrasygnacie Anny Samelak – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych
zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia i  odbioru kontenerów na odpady
zielone (klasyfkowanych jako odpady ulegające biodegradacji kod 200201) o pojemności 8 m 3 oraz kontenerów
na  odpady  zmieszane  (klasyfkowane  jako  niesegregowane  odpady  komunalne  o  kodzie  20  03  01)   z
następujących nieruchomości:

a) Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań,

b) Odział Golęcin, ul. Warmińska, 1 Poznań,

c) Oddział Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań,

d) Oddział Rataje, os. Piastowskie 106a, Poznań,

e) Oddział Zaplecza Sportowego, ul. Krańcowa 98, Poznań,

f)  Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań,

g) Oddział Kasprowicza, ul. Jarochowskiego 5, Poznań,

h) tereny Zamawiającego przy kąpieliskach miejskich: Rusałka (ul. Golęcińska 27), Strzeszynek (ul. Koszalińska
15),  Kaskada (ul.  Międzyzdrojska 37) oraz tereny przy ul.Nawrota 14,  ul.  Chojnickiej  35,  ul.  Harcerskiej,  ul.
Nadolnik, ul. Kobylepole, ul. Szpaków, ul. Miastkowskiej/Szecherezady, ul.Bułgarskiej/Ptasiej (Stadion Miejski),
oraz  innych nieruchomości  na terenie  miasta  Poznania,  które  będą zarządzane w trakcie  trwania  niniejszej
umowy przez Zamawiającego.  

2.  Dostarczanie  i  odbiór  kontenerów  następować  będzie  według  potrzeb  Zamawiającego  na  podstawie
zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres …………………………………………………………...

3. Wykonawca dostarczy kontener w terminie  do dwóch dni roboczych od otrzymania zamówienia i odbierze go
w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do jego odbioru, własnym transportem, z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.

4. Zamawiający będzie wykorzystywał kontenery zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

6. Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  kierowania  odpadów  komunalnych  zmieszanych  do  Instalacji  Termicznego  Przekształcania  Odpadów
Komunalnych (ITPOK) zlokalizowanej przy ul. Energetycznej 5 w Poznaniu,

b)  kierowania odpadów zielonych do Biokompostowni zlokalizowanej przy ul. Meteorytowej 3 w Poznaniu,

c) przekazania Zamawiającemu informacji o ilości, rodzaju oraz miejscu przyjęcia powstałych odpadów w postaci
prawidłowo wypełnionych kart przekazania odpadów (KPO).



W przypadku odbioru przez Wykonawcę odpadów z kilku punktów i odrębnych od Zamawiającego podmiotów
Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na KPO tonażu odpadów odbieranych od Zamawiającego.

§ 2

 Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………………………………. r. do dnia 31.12.2018r.

§ 3

Z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  1  ust.  1  strony  ustalają  dla  Wykonawcy
wynagrodzenie:
1)  …………………………. neto (słownie: ………………………….) powiększone o należny podatek VAT za podstawienie i
odbiór jednego kontenera na odpady zielone (klasyfkowanych jako odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20
02 01)
2)  …………………………. neto (słownie: ………………………….) powiększone o należny podatek VAT za podstawienie i
odbiór jednego kontenera na odpady zmieszane (klasyfkowanych jako niesegregowane odpady komunalne  o
kodzie 20 03 01)

§ 4

1. Podstawą  do  zapłacenia  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu
umowy,  tj.  podstawienie  i  odbiór  jednego  kontenera,  o  których  mowa  w  §  3  pkt  1)  lub  2),  będzie
prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z wypełnioną KPO zawierającą potwierdzenie przyjęcia odpadów
do ITPOK lub Biokompostowni, odrębną dla każdego z Oddziałów lub nieruchomości wymienionych w § 1
ust. 1. 

2. Zamawiający  zapłaci  wynagrodzenie  z  tytułu  wykonania  niniejszej  umowy  na  rachunek  Wykonawcy  w
terminie 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z prawidłowo wypełnioną kartą przekazania odpadu (KPO).

3. Wykonawca ma prawo do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie w terminach płatności.

                                                                                                 § 5

W  przypadku  niepodstawienia  lub  odbioru  zgodnego  z  umową  kontenera  przez  Wykonawcę  w  terminach
wskazanych w § 1 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości 500,00 zł (słownie:
pięćset złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.

§ 6

Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia w
formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 7

W przypadku dwumiesięcznej zwłoki Zamawiającego w regulowaniu wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy, 
Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jej rozwiązania.

§ 8

1.  Strony  zobowiązane  są  do niezwłocznego  pisemnego  informowania  się  o  każdej  zmianie  swoich  danych
zawartych w umowie.
2. W przypadku braku przekazania informacji wszelką korespondencję przekazaną na posiadany adres uważa się
za skutecznie dostarczoną.

§ 9

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  w  formie  pisemnego  aneksu  pod  rygorem
nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.



3. Powstałe  w  trakcie  realizacji  umowy spory  będą  rozpatrywane  na  drodze  postępowania  sądowego  w
sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:  2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz  dla
Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający


