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Umowa Nr …/…/2021 

 
Zawarta w dniu  ……….. 2021 roku w Izbicku pomiędzy: 
Gminą Izbicko mającą siedzibę,  ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko 
Tel. 774617221 fax. 774631254, NIP 756-18-77-997 reprezentowaną przez: 
Brygidę Pytel – Wójta Gminy,  
Zwaną dalej „Zamawiającym” a 
…………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………….. 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019), zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zgodnie z ofertą złożoną dnia ……...2021 r., Wykonawca przyjmuje do wykonania prace 
związane z zadaniem: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Izbicko – w roku 2021” 

2. Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z Zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zlecenia o 
wartości poniżej 130 000 zł oraz ze złożonej oferty, a także zasad wynikających z „ 
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla 
Gminy Izbicko”.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz 
możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy. 

 
 
 

§ 2 
 
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie stawek 
jednostkowych, stałych w całym czasie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą: 
a) załadunek, transport i unieszkodliwianie (płyty azbestowo-cementowe składane na 
posesjach): netto w kwocie                                             …… zł/Mg 
             podatek VAT 8% w kwocie                               ……. zł 
             brutto w kwocie                                                  ……. zł/Mg 
b) demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie (płyt azbestowo-cementowych na 
budynkach): netto w kwocie                                           ……. zł/Mg 
                podatek VAT 8% w kwocie                             …… zł 
                brutto w kwocie                                              ……. zł/Mg 
  
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wykonywania przedmiotu niniejszej  
umowy do dnia 31.10.2021 r. 
3. Przewidywana wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy określonego w 

ust. 1 stanowi kwotę brutto ………. zł (słownie: …………..). Została określona na 
podstawie wykazu nieruchomości, który został opracowany w oparciu o złożone deklaracje 
mieszkańców. 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy niezbędne do wykonania zadania. 
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§ 3 

1. Wykonawca w ciągu pięciu dni po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do demontażu i/lub odbioru płyt azbestowo cementowych. 

2. W terminie do 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram prac, który określi termin realizacji prac oraz zakres rzeczowy 
prac na posesjach.  

3. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu 
wyrobów zawierających azbest właściwemu:  

     ● organowi nadzoru budowlanego;  
     ● okręgowemu inspektorowi pracy;  
     ● państwowemu inspektorowi sanitarnemu  
4. Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. 

Powyższe potwierdzenia zgłoszeń Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu w 
oryginale.  

5. W oparciu o przedstawiony Zamawiającemu harmonogram wykonanych prac, w terminie 
7 dni od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac, Zamawiający dokona odbioru 
końcowego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy sporządzając na tą okoliczność 
protokół wykonania i odbioru robót stwierdzający wykonanie zadania, zawierający:  

  1) co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest,  

  2) ilość zdemontowanych/odebranych wyrobów zawierających azbest (powierzchnię, masę),   
będący przedmiotem rozliczenia. 

6. Protokół należy sporządzić w stosunku dla każdej nieruchomości osobno w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

7. Protokół odbioru winien być spisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela 
Gminy i Wykonawcy.  

8. Wykonawca wszystkie prace wynikające z niniejszej umowy wykona w terminie do dnia 
31.10.2021 r. 

9. W trakcie trwania umowy wykaz, o którym mowa w ust. 1 oraz  ilość do zdemontowania, 
załadunku, transportu i unieszkodliwiania może ulec zmianie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i odebrania 
wyrobów zawierający azbest w właścicielem nieruchomości, u którego mają być 
wykonane prace. Termin demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest 
powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie dłuższy niż do dnia 
31.10.2021  r. 

 
§ 4 

 
1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w § 1, ust.1 płatne będzie 

przez zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania, na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie prac rzeczywiście wykonanych, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będą przekazane razem z fakturą Zamawiającemu: 
a) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 
wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 
2004 r. Nr 71, poz. 649 wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie 
dotyczy, 
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b) kartę przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na 
odpowiednim składowisku odpadów azbestowych, która winna zawierać: numer 
karty, dane właściciela obiektu (imię i nazwisko), adres obiektu/nieruchomości z 
których usunięto azbest, rodzaj odpadu zawierającego azbest, ilości w Mg, ilości w 
m², zgodnie z obowiązującym w prawie wzorem Karty przekazania odpadów wraz z 
załącznikiem stanowiącym zestawienie ilości odebranych odpadów zawierających 
azbest z każdej posesji. Na karcie przekazania odpadu dodatkowo powinno zostać 
określone:  

          ●  dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów 
niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest);  

         ● poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;  

         ● dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby 
zawierające azbest;  

         ● wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.  
 

§5 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie 
określone niniejszą umową. 

3. Wszystkie prace muszą być wykonane 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. z 2004r. nr 
71 poz. 649 z późn. zm.). 

 
 
 
 

§6 
 
1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 

pkt.2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 
1 % wynagrodzenia ustalonego w §2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 3. 

3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy 
dzień zwłoki. 

 
§ 7 

 
Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na  
piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.  
 

§ 8 
 
Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,  
kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§ 9 
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Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony  
rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd  
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
 
Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez  
Zamawiającego środków pochodzących z Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest  
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz  
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….                                                          ……………………………… 
       Zamawiający                                                                                    Wykonawca 
 


