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GMINA STRZELECZKI 

Załącznik nr 3 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: 

UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  

Z TERENU GMINY STRZELECZKI W 2020 ROKU 

 

Zawarta w dniu ………… w Strzeleczkach pomiędzy: 

Gminą Strzeleczki z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 

NIP: 1990090013 reprezentowaną przez Wójta Gminy Strzeleczki Marka Pietruszkę przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Strzeleczki Gabrieli Bartoń,  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania zadanie polegające na: 

„Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Strzeleczki w 2020 r.” 

2. Nieruchomości objęte zakresem zadania zestawione zostały w załączniku nr 1 
do niniejszej umowy wraz z wyliczonym kosztem jednostkowym dla poszczególnych 
posesji zgodnie z ofertą z dnia……….. 

3. Planowana ilość wyrobów azbestowych przeznaczona do usunięcia może ulec 
zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania usługi. 

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

§ 2 

1. Strony ustalają wynagrodzenie należne Wykonawcy w wysokości sumy kosztów 
jednostkowych dla poszczególnych nieruchomości, z których zostanie usunięty azbest 
(ceny jednostkowe wg załącznika nr 1 do umowy), w tym wartość podatku VAT, 
jak w ust. 2. 

2. Łączna kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1 nie może wynieść jednak 
więcej niż kwota …………..  (słownie: ……………) (w tym podatek od towarów i usług 
według stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT, która na dzień zawarcia 
umowy wynosi ……%) 

3. Za prace objęte załącznikiem nr 1 do umowy, a faktycznie niewykonane, wynagrodzenie 
nie przysługuje.  

4. Kwota określona w ust. 1 i 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy niezbędne do wykonania zadania.  
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wynikających                   
z niniejszej umowy w terminie od dnia ………. do dnia 15.10.2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych 
z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających 
azbest z właścicielem danej nieruchomości, z zastrzeżeniem wykonania całości prac 
do dnia 15.10.2020 r.  

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy określone w § 2 płatne będzie przez 
Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania, na podstawie faktury 
wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia wykonania całości zadania.  

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą: 
1) Karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą                              

a składowiskiem odpadów przyjmujących odpady azbestowe, potwierdzające m.in. 
wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest, 

2) Protokoły spisane przez Wykonawcę oraz właściciela posesji przy współudziale 
Zamawiającego, po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość 
zdemontowanych/odebranych płyt azbestowo-cementowych (zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej umowy), 

3) Wydane przez Wykonawcę oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych 
przepisów, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. 
Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właściciela nieruchomości. 

3. Adresatem faktury jest: Gmina Strzeleczki, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, 
NIP 1990090013 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek 
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany ponieść koszty 
ich naprawy. 

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

3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 71, 
poz. 649) oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 

4. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 
1) ustalenia szczegółowych terminów wykonywania prac z właścicielami budynków 

na podstawie sporządzonego harmonogramu wykonywania usług zatwierdzonego 
przez przedstawiciela Zamawiającego oraz umowy sporządzonej pomiędzy 
Zamawiającym i właścicielem nieruchomości, 

2) przedłożenia oryginałów kart przekazania odpadów z pieczątką składowiska, 
3)  
4) zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu 

wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 
okręgowemu inspektorowi pracy oraz państwowemu inspektorowi sanitarnemu 
w terminie 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
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§ 6 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 
ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia ustalonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.  

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

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

§ 7 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonane w sposób pisemny pod 

rygorem nieważności.  

§ 8 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wytyczne Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zawarte w Ogólnopolskim 

programie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 9 

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

…………………………………………    ……………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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