
 

U M O W A 

zawarta w dniu ……………………………… w Gościeradowie pomiędzy: 

Gminą Gościeradów, 23-275 Gościeradów, Gościeradów 61                                               
NIP: 715 18 63 553, REGON: 830409643 zwaną w dalszej części umowy -  
„Zamawiaj ącym” reprezentowaną przez:                                                                            
                      

Mariusza Szczepanika - Wójta Gminy                                                                                     
z  kontrasygnatą Ewy Lipiec -  Skarbnika Gminy        

a 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy – „Wykonawcą” . 
 

§ 1 
 

1. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego,  
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania 
określonego w § 2. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi – Formularz ofertowy. 
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem umowy jest zbieranie z zawału, pakowanie, załadunek, transport  
i unieszkodliwienie płyt eternitowych w ilości ok. ……………….. oraz demontaż, 
pakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwianie płyt eternitowych w ilości ok. 
………………… zawierających azbest o kodzie odpadu 17 06 05 od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Gościeradów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazanego odpadu tj. 
zwiększenie lub zmniejszenie ilości odpadu przeznaczonego do utylizacji.  

3. Miejsca, z których odbierane będą w/w odpady zostaną wskazane przez Wójta Gminy 
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zleconych prac, w oparciu o wykaz 
nieruchomości, z których będzie usuwany azbest sporządza harmonogram prac. 
Harmonogram powinien zawierać: oznaczenie miejscowości, nr działki, dane 
właściciela nieruchomości, przewidywaną do usunięcia ilość odpadów, określenie 
rodzaju prac (usuwanie, demontaż), przewidywaną datę realizacji prac (podać miesiąc 
i rok).  

5. Obowiązkiem Wykonawcy robót przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest 
dokonanie zgłoszenia robót do właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego 
Nadzoru Budowlanego, Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ustalania terminu wykonania robót 
z właścicielem nieruchomości. 
 



§ 3 

Strony ustalają termin realizacji umowy do dnia 31 października 2018 r. 

§ 4 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy   
 technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające
 lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

 2.  Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze 
 dla wykonywania prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu 
 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 3.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
 i przekazać go właścicielowi nieruchomości w terminie 3 dni od podpisania protokołu  
      odbioru. 
 4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą 
 za zniszczenia spowodowane własnym działaniem lub niedopatrzeniem, związanym 
 z realizacją niniejszego zamówienia. 
 5.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. 
 6.  Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu aktualną 
      ocenę  stanu wyrobów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt. 4 Rozporządzenia 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. z 2004 r. nr 71 r. poz. 649) oraz oświadczenie, o którym     
      mowa w § 8 ust. 3 w/w rozporządzenia. 

 
§ 5 

 
      1. Strony ustaliły, wartość zadania określonego w § 2:  

1) cena za 1 Mg zbierania z zawału, pakowania, załadunku, transportu, rozładunku  
i unieszkodliwiania płyt eternitowych zawierających azbest: 
- netto złotych: ………… (słownie: ……………………………………………..) 
- brutto złotych: ……….. (słownie: ………………………………………….......) 
- w tym podatek VAT w wysokości 8 %, to jest w kwocie:……………(słownie:
……………………………………….)  

2) cena za 1 m2 demontażu, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania 
płyt eternitowych zawierających azbest: 
- netto złotych: ……… (słownie: ……………………………………………….) 
- brutto złotych: ……… (słownie:……………………………………………….) 
- w tym podatek VAT w wysokości 8 %, to jest w kwocie: ……….(słownie: 

…………………………………..) 
2. Strony ustalają szacunkową wartość realizacji przedmiotu umowy za cały okres 
świadczenia usług w kwocie brutto złotych: ……………………(słownie: 
………………………………...). Wartość ta nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy. 

      3.  Podstawą do wystawienia faktury będzie pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru 
robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego,właściciela nieruchomości oraz 
Wykonawcę  po zakończeniu prac na danej posesji. Wykonawca zobowiązany  jest 
także do prawidłowego i czytelnego wystawienia i przedłożenia Zamawiającemu kart 
przekazania odpadów. 

      4. Należność za wykonanie zadania zostanie uregulowana przelewem na konto 
Wykonawcy odpadów w dwóch częściach: 1 rata po wykonaniu 50% zadania, 2 rata 



po zakończeniu prac. Należności zostaną uregulowane w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania faktur przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

 
1.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy,   
    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości        
     przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień    
     opóźnienia. 
2.  W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia 

wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania 
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 
z 2011 r. nr 8 poz. 31) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia 

     w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. nr 216  poz. 
1824). Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,           
a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

3.  W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, zobowiązany jest    
     on do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10 % wartości 
     przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2. 
 

§ 7 
 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

§ 8 
 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe podczas realizacji umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby wytwórcy odpadów. 

 
§ 9 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 
 

 

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 


