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Umowa nr IR.7031.1.2015 
 

 

Zawarta w dniu ……………… r. w  Siennicy, pomiędzy: 

Gminą Siennica z siedzibą przy ulicy Kołbielskiej 1,  05-332 Siennica                        

NIP 8222147162, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Siennica – Pana Grzegorza Zielińskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Zwierz 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

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

 

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejszą umowa zostaje zawarta z pominięciem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), stosownie do treści art. 4 pkt 8 

tej ustawy. 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siennica w zakresie: 

a) odbioru wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów 

niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych. 

b) demontażu płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz 

unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych. 

2. Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania Wykonawcy 

wynikające z Zapytania ofertowego oraz ze złożonej oferty, a także zasad wynikających z 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010-2032 dla Gminy 

Siennica”. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do 

wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy. 

 

§ 2 

 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następująco: 

- demontaż płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport oraz 

unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych 

….........zł/m
2 

 netto + …...% podatek VAT tj. …............zł, co daje łączną kwotę ….............zł 

brutto (słownie...........................................................................................................). 

- odbiór płyt azbestowo-cementowych wraz z załadunkiem oraz transportem i 

unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych 

….........zł/m
2 

 netto + …...% podatek VAT tj. …............zł, co daje łączną kwotę ….............zł 

brutto (słownie...........................................................................................................). 



2 

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

do dnia 25.09.2015 r. 

3. Przewidywana wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 nie 

przekroczy kwoty brutto …............ zł (słownie: …......................................................................). 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

niezbędne do wykonania zadania. 
 

§ 3 
 

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zakończenie do dnia 25.09.2015 r. Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego. 

3. Wykonawca w ciągu siedmiu dni po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz 

nieruchomości, na których należy wykonać demontaż i/lub odbiór płyt azbestowo-cementowych. 

4. W trakcie trwania umowy wykaz, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i odebrania wyrobów 

zawierających 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 25.09.2015 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, po otrzymaniu przez  Gminę 

Siennica dotacji na przedmiotowe zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będą przekazane razem z fakturą Zamawiającemu: 

1) Karta przekazania odpadów  sporządzona pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów, 

potwierdzające m.in. wagę (w Mg) odebranych przez składowisko wyrobów zawierających 

azbest; 

2) Protokoły spisane przez właściciela posesji oraz Wykonawcy po zakończeniu prac na danej 

posesji, potwierdzające ilość zdemontowanych/odebranych płyt azbestowo cementowych 

(z podaniem ich ilości w: szt., m
2
 i kg); 

3) Wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzano 

prace, iż zostały one wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych 

i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego; 

4) dokumentacja fotograficzna (przed, w trakcie oraz po realizacji zadania) na płycie CD lub 

DVD z każdego miejsca, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest (2, 3 fotografie 

na każdej posesji). 

 

§ 5 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek 

wykonywania 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 2004 r. nr 71 poz.649 z późn. 

zm.) 
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§ 6 
 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

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 
 

 

1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o której mowa w § 2 ust. 3 w przypadku 

zmiany ilości m
2 

płyt azbestowo-cementowych objętych zamówieniem. 

2. 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. 

 

§ 9 
 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie kierując do siebie roszczenia na piśmie, na które druga strona jest 

zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

                

 

 

       ………………………….                                                           …………………………. 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


