
UMOWA Nr RO.7031.12.2016 

zawarta dniu …............….  pomiędzy Gminą Sierpc z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Biskupa
Floriana  4,  NIP  776-16-24-491,  REGON  611015945,  zwaną  dalej  „Zamawiającym”,
reprezentowaną
przez  Wójta  Gminy  Sierpc  –  Krzysztofa  Korpolińskiego  przy  kontrasygnacie  Skarbnika
Gminy – Margoty Zimerman
a
…...................................................................................................................…............................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…...................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
 16.09.2010r.§ 1§

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na odbiorze płyt azbestowo – cementowych
stosowanych  w  budownictwie  z  pokryć  dachowych  (zdemontowanych  wcześniej
lub składowanych) zgromadzonych na nieruchomościach z terenu gminy Sierpc wraz z ich
zabezpieczeniem,  załadunkiem  oraz  transportem  i  unieszkodliwieniem  na  składowisku
odpadów niebezpiecznych. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych
do odbioru,  zabezpieczenia,  załadunku,  transportu  oraz  unieszkodliwienia  na  składowisku
odpadów  niebezpiecznych  zgodnie  ze  zgłoszeniami  (wnioskami)  właścicieli  budynków
została określona na około 91,853 Mg.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 dostarczenie  do  miejsc  odbioru  niezbędnej  ilości  folii  ochronnej  oraz  palet
drewnianych, na które załadowane zostaną płyty azbestowo – cementowe,

 wyposażenie pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny
oraz sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, filtry, rękawice, itp.), 

 zabezpieczenie palet z płytami azbestowo - cementowymi poprzez szczelne foliowanie
z każdej strony w folię polietylenową o grubości min. 0,2 mm oraz zabezpieczenie
folii przed ewentualnym rozwinięciem,

 utrzymanie podczas pakowania płyt azbestowo – cementowych w stanie wilgotnym,
 staranne zebranie i w stanie wilgotnym zapakowanie do worków foliowych, drobnych

odpadów azbestowo – cementowych w postaci odłamanych kawałków płyt.
3.  Wyżej  wymienione  ilości  wyrobów  zawierających  azbest  przeznaczonych  do  odbioru,
zabezpieczenia,  załadunku,  transportu  oraz  unieszkodliwienia  na  składowisku  odpadów
niebezpiecznych są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.
4.  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości,  z których mają zostać
odebrane  wyroby  zawierające  azbest  w  celu  skontaktowania  się  z  właścicielami
nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi.
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmniejszenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu
zamówienia,  o  którym  mowa  wyżej,  ze  względu  na  fakt,  iż  podane  ilości  wyrobów
zawierających  azbest  objętych  przedmiotem  zamówienia  określone  zostały  w  sposób
szacunkowy.  Podstawą  faktycznego  rozliczenia  będzie  protokół  odbioru  podpisany  przez
właściciela nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów.
6.  Zamawiający  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  jest  współfinansowany  ze  środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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§ 2

1. Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia
własności  prywatnej  i  osób  prawnych  spowodowane  swoim  działaniem
lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami i opisem warunków zamówienia.

 § 3
1. Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  ustala  się  od  dnia  01  sierpnia  2016  roku
do dnia 16 września 2016 roku.
2. Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie:

a) kartą  przekazania  odpadów  wystawioną  na  właściciela  nieruchomości  przez
Wykonawcę określającą ilość przekazanych odpadów w Mg,

b) pozytywnym,  bezusterkowym  protokołem  odbioru  robót  podpisanym  przez
przedstawiciela  Zamawiającego,  właściciela  nieruchomości  oraz  Wykonawcę  –
po zakończeniu  prac  na  danej  posesji,  potwierdzającym  ilość  wywiezionych
z nieruchomości wyrobów zawierających azbest (w Mg); obowiązek przygotowania
protokołu leży po stronie Wykonawcy;

c) oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu
z azbestu dla poszczególnych nieruchomości.

3. Zakończenie prac dla całości zadania udokumentowane będzie:
a) kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów

w Mg,
b) bezusterkowym protokołem odbioru  końcowego zadania  określającym łączną  ilość

odebranych odpadów zawierających azbest.
4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  i  przekazania  Zamawiającemu  10
kolorowych  zdjęć,  dobrej  jakości,  wykonanych  na  różnym  etapie,  ilustrujących  przebieg
realizacji  przedsięwzięcia  i  osiągnięcie  efektu  ekologicznego.  Dodatkowo,  Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w/w zdjęcia na nośniku elektronicznym (płyta CD).
5. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  wykonanie  usługi  na  podstawie
protokołu  odbioru  potwierdzającego  zakres  wykonanego  zamówienia  według  niżej
wymienionych cen jednostkowych:

 Cena  za  odbiór  1 Mg płyt  azbestowo  cementowych  wraz  z  zabezpieczeniem,
załadunkiem  oraz  transport  i  unieszkodliwienie  na  składowisku  odpadów
niebezpiecznych wynosi brutto…..........zł (słownie:.......................................................)

6. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć wraz z należnym podatkiem
VAT kwoty w wysokości ……………….zł brutto (słownie: …………………………...........)
7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązki niezbędne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.

§ 4

1. Płatność będzie dokonana w ciągu 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT
wystawionej  po  zakończeniu  wykonywania  zamówienia  wraz  z  kompletem  dokumentów
określonych w § 3 ust. 2, ust. 3 pkt a) i ust. 4.
2. Płatność  dokonana  będzie  w  formie  przelewu  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr
…………………………………………………………………………………………………..
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3. W  przypadku  stwierdzenia  jakichkolwiek  uchybień  w  doręczonej  fakturze  VAT
wraz z kompletem  dokumentów,  termin  zapłaty  wynagrodzenia  ulega  przedłużeniu  o  okres,
w którym Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia. 

§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, z zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami,
zasadami  wiedzy,  przy  zachowaniu  należytej  staranności  z  uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje,  uprawnienia
i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

§ 6

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy nie leży interesie  publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. W  przypadku  opóźnienia  przez  Wykonawcę  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia,
Wykonawca  jest zobowiązany zapłacić  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł
za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

1. W sprawach  nie  uregulowanych  postawieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  mają
przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą  polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy.
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§ 12 

Umowa  sporządzona  została  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA
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