
Istotne postanowienia umowy                       - Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

UMOWA NR: ………………… 

zawarta dnia …………….. w Kroczycach, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, dokonanym po 

przeprowadzeniu postępowania w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2018, poz. 1986 z późń. zm.) pomiędzy: 

- Gminą Kroczyce z siedzibą w Urzędzie Gminy Kroczyce przy ul. Batalionów Chłopskich 29 

w Kroczycach, NIP 649-22-89-505,  

 reprezentowaną przez: 

Wójt Gminy Kroczyce - Stefan Pantak  

przy kontrasygnacie Skarbnika -  Katarzyny Fabjańskiej - Góral 
zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

-  ..........................................................................................................................................  NIP ………………………………… 

REGON …………………………………………….  

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

 reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji odpłatne świadczenie usług 
polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych na terenie 
Gminy Kroczyce w 2019 roku, zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wykazem. 

2. Zamawiający przewiduje do usunięcia ok. 130,04 Mg odpadów zawierających azbest, w tym: 
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – w ilości około 10,92 Mg, 
- zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – w ilości około 119,12 Mg 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 
2004 r., nr 71, poz. 649 z późń. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 
2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089). 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. Wykonawca obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem prac. Zgłoszenie zamiaru przeprowadzania prac dotyczy zarówno 
demontażu wyrobów zawierających azbest z obiektów/budynków, jak i ich zbierania 
i usuwania z posesji (magazynowane wyroby zawierające azbest). 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym taborem specjalistycznych urządzeń 
technicznych i sprzętu do wykonywania prac określonych w § 1 oraz gwarantuje możliwość 
i niezawodność ich wykonania. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i szkody poniesione 
przez osoby trzecie, powstałe w związku z wykonywanymi pracami. 
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§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia terminów wykonania prac z poszczególnymi 
właścicielami nieruchomości, których dane osobowe, wyłącznie w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy,  Zamawiający powierzy Wykonawcy w drodze odrębnej 
umowy. 

2. Wykonawca zapewni przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1000 z późń. zm.). 

§ 4. 

Podczas odbioru odpadów azbestowych od właściciela nieruchomości Wykonawca 
zobowiązany jest do ważenia odbieranych odpadów w obecności właściciela nieruchomości 
oraz sporządzenia protokołu odbioru. 

§ 5. 

1. Cena demontażu, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadu zawierającego azbest 
ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania wynosi:.................... netto, co po 
doliczeniu ….% podatku VAT, czyni kwotę: …............................. brutto, 
(słownie..........................................................................................................................zł). 

2. Cena odbioru, transportu i unieszkodliwiania 1 Mg odpadu zawierającego azbest ustalona 
w wyniku przeprowadzonego postępowania wynosi:.................... netto, co po doliczeniu …...% 
podatku VAT, czyni kwotę: …............................. brutto, 
(słownie..........................................................................................................................zł). 

3. Szacowana wartość umowy wynosi …………… zł brutto.  
4. Zwiększenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwe jest jedynie 

w sytuacji zwiększenia ilości odpadów zawierających azbest w odniesieniu do ilości 
określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, przy czym całkowita wartość umowy nie może 
przekroczyć kwoty 80 208,00 zł brutto. 

5. Rozliczenie nastąpi wg faktycznego wykonania.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości odpadów zawierających azbest bez 

konieczności aneksowania umowy. 
7. Zwiększenie ilości odpadów zawierających azbest w odniesieniu do ilości określonej w § 1 

ust. 2 niniejszej umowy, zastrzeżeniem postanowień ust. 4, nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

§ 6. 

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 
wystawionej przez wykonawcę po realizacji prac w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
do Urzędu Gminy Kroczyce poprawnie sporządzonej faktury wraz z załącznikami, o których 
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

2. Zapłata nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy 
Kroczyce. 

4. Do faktury należy dołączyć: 
a) oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię oświadczenia Wykonawcy prac 

o prawidłowości ich wykonania oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych;  

b) oryginały lub uwierzytelnione kserokopie zgłoszeń organowi nadzoru budowlanego, 
okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi 
sanitarnemu, prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie co najmniej 7 dni 
przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Przy czym za 
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dokumenty potwierdzające dokonanie stosownych zgłoszeń uznaje się wyłącznie 
zgłoszenia, których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy; 

c) oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię protokołu potwierdzającego demontaż 
lub/i zbieranie materiałów zawierających azbest,  

d) oryginały kart przekazania odpadów, potwierdzających demontaż lub/i zbieranie/, 
transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

e) dokumenty wagowe ze składowiska. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego nadzorowania prac objętych niniejszą 

umową przez swoich przedstawicieli. 
§ 7. 

1. Termin realizacji zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy (jednak nie 
wcześniej niż od dnia 15 maja 2019 r.) do 15 września 2019 r. 

2. Poprzez termin zakończenia zadania rozumie sie nie tylko odbiór odpadów azbestowych ze 
wszystkich wskazanych przez Zamawiającego posesji, ale przekazanie tych odpadów na 
odpowiednie składowisko oraz dostarczenie do Zamawiającego wszystkich dokumentów 
potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko. 

 

§ 8. 

1. Za niewywiązanie się z wykonania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości umownej 
brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od określonego w § 7 terminu 
wykonania umowy.  

2. W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne 
w wysokości 20% wartości umownej brutto przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody przewyższającej zastrzeżoną karę 
umowną. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, wypłaci on 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % umownego wynagrodzenia brutto. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

Wykonawca        Zamawiający: 

 

 

……………………………..       ……………………………………. 

 

 

 


