
Zalacznik nr 2 do zaproszenia 
U M O W A N R 2017(WZOR) 

W dniu 2017 r., w Zakrzewie, pomiedzy: 
Gmina^ Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, 
zwanq dalej "Zamawiajacym", ktorq reprezentuje: 
Artur Nenczak -Woj t Gminy Zakrzewo, 
przy kontrasygnacie mgr Ewy Milewskiej - Skarbnika Gminy Zakrzewo, 
a 
Firmq: 
zwana^ dalej "Wykonawca/', ktora^ reprezentuje: 

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w post^powaniu 
przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 
publicznych (tekst jednolity: Dz . U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.), 

zostala zawarta umowa o nast^puj^cej tresci: 

§ 1 
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn „Demontaz, transport 

i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Zakrzewo" na podstawie 
rozstrzygnietego zapytania ofertowego. 

2. Przedmiot umowy obejmuje usuwanie wyrobow zawierajacych azbest w postaci pokryc 
dachowych lub sciennych wraz z elementami mocujaxymi je do konstrukcji dachu (gwozdzie, 
wkrety itp.) z budynkow polozonych na terenie Gminy Zakrzewo polegajace na demontazu, 
zatadunku, transporcie i utylizacji plyt azbestowych z nieruchomosci wskazanych przez 
Zamawiajacego. 

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiaj^cemu zapoznal sie 
z wszystkimi warunkami, ktore sq niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy 
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow. 

4. Wykowana oswiadcza, ze: 
1) jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 
ustawowymi, 
2) prowadzi dziatalnosc w zakresie wykonywania obj^tych umowq prac, 
3) posiada niezbedn^ wiedze i doswiadczenie a takze uprawnienia do wykonywania prac 
i czynnosci niezb^dnych do prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, tj. posiada 
wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie w/w dziatalnosci oraz umow? na 
sktadowanie odpadow niebezpiecznych. 

§ 2 
1. Strony ustalaj^, ze rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastqpi w dniu podpisania 

umowy, a zakohczenie robot nastqpi w dniu: 15 wrzesnia 2017 r. Za termin zakohczenia 
robot uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robot, o 
ktorym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy i jest rownoznaczne z umownym terminem 
wykonania umowy. 



2. Wykonawca skontaktuje si$ i umowi na dogodny termin z wlascicielami nieruchomosci, na 
demontaz, zaladunek, transport i utylizacj^ wyrobow zawierajacych azbest. Wykaz 
uzgodnionych terminow z wlascicielami nieruchomosci nalezy przedlozyc do Urzedu Gminy 
w Zakrzewie. Nalezy scisle przestrzegac terminow ustalonych z wlascicielami 
nieruchomosci. 

§ 3 
Wykonawca robot zobowiazany jest do: 
1. Wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie 

w szczegolnosci z : 
- Ustawa_ z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U . z 2016 r., poz. 1987 z pozn. zm.), 
- Ustawa^ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U . z 2017 r. poz. 519 
z pozn. zm.), 
- Ustawq. z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest 
(Dz. U . z 2004 r. N r 3, poz. 20 z pozn. zm.), 
- Ustawq z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych 
(Dz. U z 2016 r., poz. 1834 z pozn. zm.), 
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie 
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow 
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania 
takich wyrobow (Dz. U . z 2005 r. N r 216, poz. 1824), 
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i 
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U . 
z 2004 r. N r 71, poz. 649 z pozn. zm.), 
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wzorow 
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U . z 2014 r., poz. 1973). 

2. Zawarcia umowy z legalnym skladowiskiem uprawnionym do przyjecia odpadow 
zawierajacych azbest. 

3. Posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadow zawierajacych azbest. 
4. Zgloszenia zamiaru przeprowadzenia prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, 

wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu pahstwowemu inspektorowi 
sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac, zgodnie z § 6 ust. 
2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U . z 
2004 r. N r 71, poz. 649 z pozn. zm.). 

5. Zlozenia, po wykonaniu prac, wlascicielowi nieruchomosci pisemnego oswiadczenia 
0 prawidlowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, 
z zachowaniem wtasciwych przepisow technicznych i sanitarnych, z godnie z § 8 ust. 
3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 
1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U . z 
2004 r. N r 71, poz. 649 z pozn. zm.). 

6. Wazenia odbieranych odpadow w miejscu demontazu potwierdzone przez wlasciciela 
nieruchomosci. Wazenia nalezy dokonac przy uzyciu legalizowanych wlasnych urzadzeh. 
Z przeprowadzonej czynnosci wazenia Wykonawca kazdorazowo ma obowiazek spisac 
protokol. 

7. Sporzadzenia i przedtozenie Zamawiajacemu planu pracy i planu bezpieczehstwa 
i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy. 



8. Uzgodnienia dogodnego terminu wykonania prac z kazdym wlascicielem nieruchomosci. 
Wykaz uzgodnionych terminow nalezy przedlozyc do Urzedu Gminy w Zakrzewie. Nalezy 
scisle przestrzegac terminow ustalonych z wlascicielami nieruchomosci. 

9. Wykonania dokumentacji fotograficznej wyrobow zawierajacych azbest przed ich usunieciem 
i po usuni^ciu oraz przekazanie jej Zamawiajacemu. 

10. Zawiadomienia Zamawiajacego o terminie kazdorazowego usuwania wyrobow zawierajacych 
azbest z poszczegolnych nieruchomosci. 

11. Przedlozenia dokumentow koniecznych do rozliczenia wniosku przez Zamawiajacego 
z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

12. Przestrzegania przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U . z 2016 r. poz. 922) 
0 ochronie danych osobowych, w szczegolnosci do zachowania w tajemnicy danych 
osobowych, do ktorych uzyskat dost^p w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy, 
rowniez po jej rozwiazaniu. 

13. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczehstwo na terenie prowadzonych prac i poza 
nim, a zwiqzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

14. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow 
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi pracami, w tym takze 
ruchem pojazdow. 

15. Zabezpieczenia instalacji, urzadzeh i obiektow oraz drzew na terenie prac w jej bezposrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac. 

16. Dbania o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w nalezytym stanie 
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych. 

17. Uporzadkowania terenu prac po ich zakohczeniu, jak rowniez terenow s^siadujacych zaj^tych 
lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu 
drog, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy. 

18. Ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody b^dace nastepstwem 
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca 
zobowiqzuje sie pokryc w pelnej wysokosci. 

19. Posiadania polisy ubezpieczeniowej, waznej nie pozniej niz od daty podpisania umowy - do 
czasu odbioru koncowego. 

20. Informowania niezwlocznie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, 
ktore mogq wplynqc na jakosc prac lub termin zakohczenia prac. 

21. Przestrzegania zasad bezpieczehstwa, B H P , p.poz. 
22. Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowq przez osoby posiadajace 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 
23. Przedstawienie na zadanie Zamawiajacego kopii dokumentow potwierdzaj^cych posiadanie 

stosownych umow oraz zezwoleh. 

§ 4 
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy wykaz 

nieruchomosci z terenu gminy Zakrzewo, na ktorych bedâ  prowadzone prace zwiazane 
z usuwaniem odpadow azbestowych. 

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze wlasciciele nieruchomosci, na ktorych bedq prowadzone prace 
zwiazane z usuwaniem odpadow azbestowych dokonali zgloszenia robot budowlanych 
Staroscie Aleksandrowskiemu. 



§ 5 
1. Strony ustalajq, ze obowiazujacq formq wynagrodzenia, zgodnie z zaproszeniem do skiadania 

ofert oraz zlozonq przez Wykonawce i przyjetq przez Zamawiajacego ofertq, jest umowne 
wynagrodzenie wynikowe (powykonawcze) na podstawie zryczartowanych jednostkowych 
cen za demontaz, transport i unieszkodliwianie azbestu lub za transport i unieszkodliwianie 
azbestu. 

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwot^: z l , slownie: 
netto + podatek V A T 

zt, slownie: , brutto: 
z l , slownie: , zas 

jego ostateczna wysokosc zostanie ustalona na podstawie niezmiennych cen jednostkowych 
oraz ilosci faktycznego ich wykonania z zastrzezeniem, ze: 
1) zryczahowana jednostkowa cena za demontaz, transport i unieszkodliwianie azbestu 

wynosi: z l , slownie: netto + podatek V A T 
z l , slownie: , brutto: zt, slownie: 

2) zryczahowana jednostkowa cena za transport i unieszkodliwianie azbestu wynosi: 
z l , slownie: netto + podatek V A T zl , 
slownie: , brutto: z l , slownie: 

3. Podstawq do wystawienia faktury kohcowej za wykonane roboty stanowic bedzie protokol 
kohcowego odbioru robot i karty przekazania odpadow z wyszczegolnion^ ilosciq odpadow 
przekazanych na skladowisko zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz protokol odbioru 
(stwierdzenie usuniecia wyrobow zawierajacych azbest), ktorego wzor stanowi zalacznik do 
niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze V A T , w ci^gu 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego 
prawidlowo wystawionej faktury V A T . Platnikiem bedzie: Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 
- 707 Zakrzewo, NIP: 8911622070. 

5. Za dzieh dokonania platnosci przyjmuje sie dzieh obciazenia rachunku bankowego 
Zamawiajacego. 

6. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury V A T niezgodnie z umowa^ lub 
obowiazujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do 
czasu wyjasnienia przez Wykonawcy przyczyn oraz usuniecia tej niezgodnosci, a takze 
w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygujacej V A T , bez obowiazku placenia 
odsetek za ten okres. 

7. W przypadku zwloki w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej, Wykonawca ma prawo 
dochodzic odsetek ustawowych. 

8. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytulu kar umownych, moga^ bye 
potracane z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy. 

9. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatku V A T za swiadczenie uslug wynikajacych 
z niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto ulega korekcie tak, aby wynagrodzenie netto 
nalezne Wykonawcy nie uleglo zmianie. 

10. Strony dopuszczajq zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku 
od towarow i uslug V A T . 



§ 6 
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajaxemu kare umown^: 

a) za odst^pienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi 
odpowiedzialnosc Wykonawca w wysokosci 30,00 % wynagrodzenia brutto, 

b) za zwloke^ w wykonania przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie 
w wysokosci 1,00 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki , 

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umown^: 
a) za odstqpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi 

odpowiedzialnosc Zamawiajacy w wysokosci 30,00 % wynagrodzenia brutto (za 
wyjatkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamowieh publicznych (tekst jednolity: Dz . U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm. ), 

b) za zwloke w przekazaniu wykazu nieruchomosci z terenu gminy, na ktorych bedq 
prowadzone prace zwiazane z usuwaniem odpadow azbestowych, w wysokosci 1,00 % 
wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwloki. 

3. Mozliwe jest dochodzenie przez strony odszkodowah na zasadach ogolnych 
przewyzszajacych kary umowne. 

§ 7 
1. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc na zasadach wynikajacych ze stosownych 

przepisow prawa cywilnego za szkody powstale w wyniku prowadzonych robot. 
2. Wykonawca zobowiqzuje si^ na swoj koszt strzec oraz nalezycie zabezpieczyc mienie 

znajdujace siê  na terenie wykonywania robot, a takze zapewnic realizacji robot zgodnie 
z przepisami prawa i zasadami bezpieczehstwa. 

§ 8 
1. Wykonawca nie moze przeniesc na osobe trzeciq praw i obowiqzkow wynikajacych 

z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy bedq przestrzegac wszelkich postanowien 

niniejszej umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiqzany do terminowej regulacji zobowiqzah wobec podwykonawcow. 
4. Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc za jakosc, terminowosc oraz bezpieczehstwo 

robot wykonywanych przez podwykonawcow. 

§ 9 
Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na 
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach: 
1. W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznosciach niezaleznych od Zamawiajacego 

lub Wykonawcy konieczna bedzie zmiana terminu realizacji zamowienia, Zamawiajacy na 
wniosek Wykonawcy moze przedluzyc termin realizacji zamowienia. Okolicznosciami takimi 
bed^: niesprzyjajace warunki atmosferyczne, sila wyzsza, awarie, katastrofy, akty 
wandalizmu. 

2. W innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie koniecznosc wprowadzenia zmian 
wynikajacych z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 

3. W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedq korzystne dla Zamawiajacego, 
a zmiany wynikly w trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie 
terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zawieszenia robot przez 
Zamawiajacego. 



4. Zmiany postanowien umowy nast^puje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

§ 1 0 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie bedâ  miec przepisy 
Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego. 

§ 11 
Ewentualne spory, ktore moga^ wyniknac podczas realizowania niniejszej umowy strony 
zobowiazuJ3 sie poddac rozstrzygnieciu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego sadu 
powszechnego. 

§ 12 
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym egzemplarzu 
dla kazdej ze stron. 

§ 1 3 
Zalacznikiem do niniejszej umowy jest oferta wykonawcy. 

W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J A C Y : 



Zal^cznik do umowy 

PROTOKOL ODBIORU 
(stwierdzenie usuniecia wyrobow zawierajacych azbest) 

1. Wnioskodawca (wlasciciel nieruchomosci): 

2. Miejsce odbioru odpadow zawierajacych azbest: 

3. Rodzaj odpadow (plyty faliste/plaskie lub inny odpad zwierajacy azbest): 

4. Ilosc usunietych odpadow (w Mg) : 

5. Oswiadczam, ze prace zwiazane z usunieciem wyrobow zawierajacych azbest zostaty 
wykonane z zachowaniem wlasciwych przepisow technicznych i sanitarnych, 
a teren zostal prawidlowo oczyszczony z odpadow azbestowych. 

6. Oswiadczam, ze wszystkie dane zawarte w protokole s ,̂ zgodne z prawda/. 

7. Protokol zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach: z ktorych dwa 
otrzymuje wykonawca, celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiajacemu), 
a jeden egzemplarz wlasciciel nieruchomosci 

/data i podpis wlasciciela / / data i podpis przedstawiciela 
Wykonawcy/ 

/data i podpis przedstawiciela Gminy / 

1 pod rygorem grzywny z tytutu poswiadczenia nieprawdy 


