U M O W A Nr /2018
W dniu ………………………….w Osiecku pomiędzy Gminą Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez
mgr. inż. Karolinę Zowczak –Wójta Gminy Osieck
przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Pani Justyny Kamaszewskiej

działającej z upoważnienia SG.077.10/2017 udzielonego przez Skarbnika Gminy

a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………- ………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór, transport i utylizacja przez Wykonawcę odpadów
zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie
Gminy Osieck wskazanych przez Zamawiającego, który nastąpi bez względu na jego postać
oraz sposób i miejsce składowania.
1.1. Zakres rzeczowy umowy obejmuje w szczególności:

opracowanie planu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest; plan prac winien
być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich
wykonywania,

zabezpieczenie terenu, na którym usługa będzie wykonywana,

transport i utylizacja azbestu

uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,

ważenie wyrobów zawierających azbest osobno na każdej posesji. Zważenie wyrobów
i ich łączna waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy
wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela
Zamawiającego,

sporządzenie na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest protokołu
odbioru wyrobów zawierających azbest,

udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce utylizacji (karta
przekazania odpadu),

przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na
składowisko odpadów (protokół odbioru, karta przekazania odpadu, karta ewidencji
odpadu).
1.2. Transport będzie się odbywał przy użyciu samochodów o różnym tonażu ze względu na konieczność
dojazdu do miejsc trudnodostępnych (wąskie ulice). Masa odpadów azbestowych oszacowana
została na podstawie powierzchni dachowej (przemnożenie powierzchni dachowej przez ciężar
jednostkowy płyty azbestowo - cementowej), a następnie będzie potwierdzana przez Wykonawcę
na podstawie ważenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie
Gminy, z którego będzie przekazywany protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika
Wykonawcy. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami
o przewozie towarów niebezpiecznych.

1.3.Usuwane odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów
niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.
1.4.Wykonawca robót zobowiązuje się do utylizacji materiałów zawierających azbest zebranych
z terenu Gminy Osieck i
przekazania na
składowisko odpadów :
Spółka
………………………………………………………………………………
1.5.Zbiorcze zestawienie posesji, z których należy dokonać wywozu odpadów zawierających azbest
przekazuje Zleceniodawca po podpisaniu niniejszej umowy. Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy.
1.6. Wykonawca posiada uprawnienia (wg rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest - Dz. U. Nr 71 poz. 649) na wykonywanie prac na danym terenie i na
transport odpadów niebezpiecznych.

§ 2 Termin wykonania umowy
Termin wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 31 października 2018r. zgodnie z zestawieniem
przekazanym przez Zamawiającego, Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

§ 3 Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wartość całkowitego wynagrodzenia brutto za odbiór, transport i utylizację

odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków
znajdujących się na terenie Gminy Osieck łącznie z podatkiem VAT dla Wykonawcy wyniesie:
……………………..
zł
netto
+
VAT
…………………….brutto
(słownie:
………………………………………………………………………………….),
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało na podstawie oferty złożonej w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe w związku z art. 4 pkt 8 ustawy PZP oraz Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych w Urzędzie Gminy Osieck.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy
niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy w szczególności cenę załadunku, rozładunku,
transportu, ważenia, utylizacji.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen jakie
kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu
całości przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od chwili złożenia przez Wykonawcę
faktury za wykonanie przedmiotu umowy. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
wymagane:
 oświadczenie potwierdzające demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest
(potwierdzenie ilości w Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do
unieszkodliwienia), podpisane przez właściciela nieruchomości, u którego wykonano usługę
oraz oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §
8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649),
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karty przekazania odpadów w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim, wskazanym w
umowie, składowisku odpadów azbestowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów (Dz.U.2014.1973 z dnia 2014.12.31). Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania terminu demontażu lub odbioru płyt azbestowych zgodnie z opracowanym
wspólnie z Zamawiającym harmonogramem. Odstąpienie od ustalonego terminu może wynikać
tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

§ 4 Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych właścicieli
nieruchomości, powierzonych Mu przez Zleceniodawcę w ramach wykonania umowy. Obowiązek ten
wynika przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03)

§5 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto
za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego końcowego terminu jej wykonania,
b) za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 0,3 % łącznego
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego określonego w
harmonogramie terminu jej wykonania,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego
wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne
na zasadach ogólnych.
§6
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych konsekwencji
w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca obowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy i z najwyższą
starannością.
2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich
zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub
jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminu wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód poniesione przez osoby
trzecie, w tym właściciela (posiadacza) nieruchomości powstałych w związku z realizacją umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wszystkich odpowiednich urządzeń i sprzętu
niezbędnych do wykonania usługi.
5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich
powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod
rygorem nieważności.
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§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy o odpadach.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądowi
właściwemu dla Zamawiającego
§9
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad i przepisów BHP przy wykonywaniu przedmiotu
niniejszej umowy
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Wykonawcy, dwóch
dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

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

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