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UMOWA NR …/2017 

 

zawarta w dniu  ………………..2017 r. w Przesmykach pomiędzy  

Gminą Przesmyki z siedzibą Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki,  

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Przesmyki -Andrzeja Skolimowskiego  

–przy kontrasygnacie Jolanty Hawryluk – Skarbnika Gminy  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

a firmą .......................................................................................................................................... 

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

NIP ............................................................. REGON .................................................................. 

reprezentowaną/-ym przez ........................................................................................................... 

zwaną/-ym dalej "Wykonawcą", 

§1. 

 

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze rozeznania cenowego bez zastosowania 

procedur przetargowych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.). 

1. Przedmiot zamówienia: 

Zadanie pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Przesmyki – etap VIII” zakres zadania obejmuje: 

a) Demontaż, załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości  

ok. 33,21 Mg –  2 555 m2 

b) Załadunek, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości ok. 13,2 Mg –  

1015 m2 

Zamawiający przed podpisaniem umowy przekaże wykonawcy wykaz nieruchomości na 

których będzie świadczona usługa. 

Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie w przypadku rezygnacji właścicieli 

nieruchomości lub na skutek innych okoliczności. 

§2. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie  

w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71 poz. 649 z późn. 

zm). 

2. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu do składania 

ofert. 

3. Do ustalenia daty i godzin demontażu oraz odbioru wyrobów z właścicielem nieruchomości,  

u którego będą wykonywane prace.  

4. Organizacji i zabezpieczenie placu robót. 
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5. Ważenia odpadów w obecności właściciela  posesji. 

6. Uporządkowania nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienia dokumentu 

stwierdzającego wykonanie prac i oczyszczenie terenu z azbestu potwierdzonego przez 

właściciela nieruchomości.    

7. Wystawienie karty przekazania odpadów. 

8. Przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów do 

unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu na składowisko). 

9. Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za pracowników, szkody spowodowane swoim 

działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

10. Złożenia pisemnego oświadczenia o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§3 

1. Termin rozpoczęcia od 15.05.2017 r.   

2. Termin zakończenia wykonania zamówienia do 29.09.2017 r.  

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie oraz dostarczy 

stosowne dokumenty tj. oświadczenia oraz karty przekazania odpadów w celu powołania 

komisji i dokonania odbioru. 

§ 4 

1. Strony ustalają Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zawartego w § 1  

w wysokości: 

a) Demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest za 1 

Mg 

netto w kwocie               -  .…….. zł 

podatek VAT (8%) w kwocie   -    ……. zł  

brutto w kwocie                -  ……… zł  

b) Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest za 1 Mg 

netto w kwocie               -  ……… zł 

podatek VAT (8%) w kwocie   -    …….. zł  

brutto w kwocie                -  ……… zł  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje wynagrodzenie 

jednostkowe za wszystkie czynności wykonane wyszczególnione w zaproszeniu do składania 

ofert niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 

3. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywistych ilości unieszkodliwionych 

wyrobów.  

4. Łączne szacowane wynagrodzenie Wykonawcy przy założeniu, że podane ilości nie ulegną 

zmianie podczas realizacji przedmiotu umowy wyniesie ……………. zł   

33,21 Mg x ………. zł = ………………. zł 

13,2 Mg x ……….. zł = ………………. Zł 

 Razem ………………………………… zł 
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§ 5 

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane umowy odbywać się będzie na następujących 

warunkach: 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu jego 

realizacji. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi stanowić będzie protokół odbioru.   

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego nadzorowania prac objętych niniejszą umową 

przez uprawnionego pracownika. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury. Dane do faktury: Gmina Przesmyki  ul. 11 Listopada 13; 

08-109 Przesmyki, NIP 821 238 96 33 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

………………………………………………………………………. W przypadku zwłoki w 

zapłacie faktur Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 

obowiązującej stopy odsetek ustawowych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości  

10% wynagrodzenia umownego brutto,  

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 

zwłoki.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

3. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach wynikających ze stosownych 

przepisów prawa cywilnego za szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec oraz należycie zabezpieczyć mienie 

znajdujące się na terenie wykonywania robót, a także zapewnić realizację usługi zgodnie  

z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa. 

 

§ 8 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu zaakceptowanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

  

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwości miejscowej.   
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§ 10 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 

i l egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 


