
1/5 

Wzór umowy  

UMOWA NR  UI.ZL.342.1.       .2019 

z dnia ………………… 

 

zawarta pomiędzy 

Miastem Poznań reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – Krzysztofa 

Olejniczaka 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

.......................................................... z siedzibą w .................................... przy 

ul. ..................................... zarejestrowaną pod Numerem ............................... w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

......................... Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP ................................... 

reprezentowaną przez: 

.............................................  - ............................................. 

 

/ .................................................. zamieszkałym w .................................... przy ul. 

..................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

....................................................................... z siedzibą w .........................................  przy ul. 

.........................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności 

Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki 

NIP .................................., REGON ................................. 

zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi polegającej na 

rozprowadzaniu, odbiorze oraz wywozie worków z liśćmi zebranymi przez mieszkańców miasta 

Poznania z obszaru pasów drogowych w 2019 roku – na terenie dzielnicy ……………… . 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, sposób jego realizacji, zakres oraz standardy 

świadczonych usług określają załączniki do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

§ 2 

Realizacja przedmiotu umowy 

1. Prace utrzymaniowe w pasie drogowym wykonywane są przy nieprzerwanym ruchu ulicznym. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie 

trwania robót, tj. prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu 

oraz ewentualnego oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z wymogami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 454). 

2. Konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy 

gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

3. Wykonawca realizujący przedmiot niniejszej umowy zobowiązany jest (pod rygorem 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z jego winy) do posiadania przez cały okres jej 

obowiązywania wszelkich niezbędnych zezwoleń (decyzji), koniecznych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający uznaje, że odpady wytwarzane podczas 

realizacji niniejszej umowy należy kwalifikować pod kodem: 20 02 01 – odpady ulegające 

biodegradacji bądź 20 02 03 – inne odpady ulegające biodegradacji. Odpady wytworzone 

podczas realizacji niniejszej umowy muszą zostać przekazane do instalacji uwzględnionej w 

obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-

2022. 

4. Postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w stosunku do 

podwykonawców, z udziałem których Wykonawca zamierza realizować zamówienie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca przedstawić 

Zamawiającemu kserokopie Kart Przekazania Odpadów, dotyczących odpadów wytworzonych 

podczas realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany od dnia 23 września 2019 roku do dnia  

31 października 2019 roku. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w maksymalnym zakresie wynosi:  

………………………… zł łącznie z podatkiem VAT, słownie: ………………………… 00/100 

złotych, 

w tym wartość wynagrodzenie netto wynosi: ………………………… zł, 

oraz wartość podatku VAT wynosi: ………………………… zł. 

 

§ 5 

Zasady współpracy 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do pełnej i opartej na wzajemnym zaufaniu 

współpracy w ramach realizowanej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy z należytą 

starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zapewnia, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz środki niezbędne do realizacji 

przedmiotu mniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuję się do udostępniania wykonawcy wszelkich informacji i danych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej 

osobie tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
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2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, o których mowa w ust. 1, jak i osób 

za pomocą których realizuje przedmiot mniejszej umowy, jak za własne działania 

i zaniechania. 

§ 7 

Rozliczenie za przedmiot umowy 

1. Strony dokonywać będą rozliczenia po zrealizowaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Płatności wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować będą przelewem,  

z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w terminie do 21 dni licząc od daty 

przedłożenia faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi. 

3. Wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT wskazywać powinny następujące oznaczenie 

Zamawiającego: 

„Miasto Poznań Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-00-01-440” 

4. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

a) oryginał protokołu odbioru prac podpisany przez uprawnionych pracowników 

Zamawiającego; 

b) kserokopię kart przekazania odpadów wytworzonych w ramach realizacji niniejszej 

umowy. 

5. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca może przedłożyć fakturę VAT stanowiącą rozliczenie 

usługi za czasookres krótszy niż jeden miesiąc kalendarzowy. 

6. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta bankowego 

Zamawiającego. 

7. Faktury realizowane będą na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

8. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi zostać ona przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2191) oraz zawierać następujące dane: 

„NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 2090001440 

ODBIORCA: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, GLN: 

5907459620368” 

       

§ 8 

Kary umowne 

1. Ustala się następujące kary umowne w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z 

postanowień umowy: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczona zostanie 

kara w wysokości 20% maksymalnej wartości umowy brutto zapisanej w § 4 ust. 1; 

b) za stwierdzony brak wykonania bądź nierzetelnego wykonania zleconych prac w sposób 

niezgodny ze standardami zapisanymi w SIWZ naliczona zostanie jednorazowo kara w 

wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); 

c) w razie nieterminowego wykonania zleconych prac (w tym wykonania prac po terminach 

wskazanych w harmonogramie), naliczona zostanie kara w wysokości 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki; 

d) w przypadku powtórzenia się w ciągu 30 dni uchybień wymienionych w podpunktach b) 

oraz c), naliczona zostanie kara w podwójnej wysokości; 

2. W przypadku nałożenia w ciągu 30 dni trzech kar umownych, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w ust. 1 podpunkt a) w terminie 14 dni od 

zaistnienia uzasadnionych okoliczności.  

3. Podstawą nałożenia kary jest protokół opisujący uchybienia, określający czas i miejsca 

kontroli, w razie konieczności uzupełniony o dokumentację fotograficzną, sporządzony i 

podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego przy 

współudziale funkcjonariusza Straży Miejskiej Miasta Poznania tj. organu miejskiego 
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stanowiącego służbę kontrolną wypełniającą zapisy Uchwały Rady Miasta Poznania Nr 

LVI/1025/VII/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania i 

czystości porządku na terenie miasta Poznania.  

4. O stwierdzonych uchybieniach Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przesyłając protokół z 

kontroli niezwłocznie po jego sporządzeniu. Wykonawca może złożyć w ciągu 24 godzin od 

otrzymania protokołu stosowne wyjaśnienie na piśmie. Decyzja o nałożeniu kary zostanie 

podjęta przez Zamawiającego po rozpatrzeniu stanowiska – wyjaśnienia Wykonawcy oraz z 

uwzględnieniem obiektywnych okoliczności niezależnych od Stron. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącanie wierzytelności z tytułu kar umownych z 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  

 

§ 9 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Z uwagi na charakter ciągły przedmiotu niniejszej umowy, odbiór przez służby Zamawiającego 

będzie dokonywany na próbie, sukcesywnie przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

2. W trasach objazdów kontrolnych uwzględniane będą przede wszystkim lokalizacje, w których 

nieprawidłowości zgłosili mieszkańcy, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz 

przedstawiciele innych służb miejskich, a także miejsca wymagające szczególnego nadzoru 

wytypowane na podstawie doświadczenia przez pracowników Zamawiającego. 

3. Do zrealizowaniu całości przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru prac. 

Jedynie protokół odbioru podpisany przez obie ze Stron oraz nie zawierający zastrzeżeń 

dotyczących wykonania, stanowi podstawę do wypłaty Wykonawcy należności za wykonanie 

prac. 

 

§ 10 

Przedstawiciele i sposób porozumiewania się Stron 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do reprezentowania 

Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.   

2. Wykonawca wyznacza jako przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu umowy:  

………………………… 

3. Polecenia, wnioski. zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy Strony przekazywały będą faksem oraz w sprawach pilnych telefonicznie: 

pod nr Zamawiającego 61 663-40-57 oraz adresem e-mail liscie@zdm.poznan.pl; 

pod nr Wykonawcy ………………………… 

Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

§ 11 

Aspekty środowiskowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i 

prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz 

Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych (dostępnymi na stronie internetowej 

Zamawiającego http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych) i 

zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w 

punkcie 1 przy realizacji przedmiotu umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 i 2 skutkować będzie:  

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego 

przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy; 

b) uprawnieniem do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

mailto:liscie@zdm.poznan.pl
http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych
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5. W przypadku określonym w ust. 4 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 8 

ust.1a) niniejszej Umowy. 

 

§ 12 

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem  

7-dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od następnego dnia po dniu, w którym jedna 

Strona otrzyma oświadczenia w tej sprawie drugiej Strony. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,  

o którym mowa w ust. 1, jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób niezgodny z 

postanowieniami niniejszej umowy. W takim wypadku zobowiązany jest jednak do zapłaty na 

rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przez niego dotychczas zakres 

prac. 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, poza przypadkami wymienionymi w jej 

treści, wtedy, gdy: 

a) Wykonawca utraci uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

b) zostanie przez właściwy Sąd wydane prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości 

likwidacyjnej; 

c) zostanie wydany przez właściwy organ egzekucyjny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

uniemożliwiającego realizację niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Zobowiązanie do poufności 

Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, 

udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego, o 

ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji. 

 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie Strony, pod rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje  Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram odbioru odpadów 

3. Załącznik nr 3 – Mapa z podziałem na Strefy 


