Załącznik nr 2
UMOWA O WYKONANIE USŁUGI
Nr
/2016
zawarta w dniu .... .... .2016 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. M. J. Piłsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,
w imieniu, której działają:
Pana Daniela Buczaka – Sekretarza Gminy Trzebnica
przy kontrasygnacie
Pani Barbary Krokowskiej - Skarbnika Gminy Trzebnica.
a firmą : ............................................................................................................................................
NIP ..............................., zwaną dalej Wykonawcą,
w imieniu, której działa:
..........................................................

Podstawa prawna
§1
1.

Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164) - zwana dalej „Ustawą”.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy z dnia .................................................. r.
PRZEDMIOT UMOWY
§2

1. Nazwa zamówienia: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy
Trzebnica”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebnica, w zakres którego
wchodzi:
Zadanie nr 1 - demontaż pokrycia dachu z płyt zawierających azbest na budynkach
mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach na terenie gminy Trzebnica,
zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
(pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku odpadów
niebezpiecznych tj. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
zlokalizowanym na północ od miejscowości Marcinowo, o zdolności przyjmowania ponad
10 ton odpadów na dobę z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest. Obręb Marcinowo, gm. Trzebnica w ilości 36,895 Mg
Zadanie nr 2 - pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku
odpadów niebezpiecznych tj. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, zlokalizowanym na północ od miejscowości Marcinowo, o zdolności
przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę z wydzieloną kwaterą dla odpadów

niebezpiecznych
zawierających
azbest. Obręb
Marcinowo, gm. Trzebnica,
zalegających/składowanych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy
Trzebnica w ilości 2,71 Mg.
2. Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres
zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznych ilości
odebranych wyrobów zawierających azbest.
3. Opracowania w uzgodnieniu z właścicielami (zarządcami) nieruchomości szczegółowego
harmonogramu odbioru odpadów zawierających azbest.
4. Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu
organowi nadzoru budowlanego i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zgodnie
z § 6 ust. 2 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 poz. 649).
5. Demontaż, odbiór, pakowanie, ważenie i załadunek odpadów przy użyciu własnych maszyn
i urządzeń.
6. Wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących
przepisów.
7. Ważenie odbieranych płyt azbestowo - cementowych ma odbyć się w obecności: oddającego
eternit. Zleceniobiorca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń.
Z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać
protokół, który ma zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę zadania, nazwę
Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca
odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (w m2 i Mg), łączny koszt
odbioru i utylizacji eternitu od oddającego eternit. Protokół musi zawierać podpisy
wykonawcy i właściciela nieruchomości
8. Wykonania wszelkiej dokumentacji w tym fotograficznej (zdjęcia w kolorze w wersji
elektronicznej) obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających
azbest oraz po ich usunięciu oraz przekazanie jej Zamawiającemu (CD lub DVD).
9. Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania
odpadów, protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych,
potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych.
10. Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa.
11. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę
Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.
12. Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
TERMIN REALIZACJI
§3
1. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony: od dnia ....................................2016 r. do
dnia 9.09.2016 r.
2. Za termin wykonania umowy przyjmuje się termin określony w protokole, o którym mowa
w § 6 ust. 2.
WARUNKI REALIZACJI
§4
1.Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wykaz nieruchomości z zaznaczeniem miejscowości

i nr domu oraz władającego z imienia i nazwiska, z których zdemontuje/odbierze wyroby
zawierające azbest według przekazanego pisemnego wykazu i zgodnie z zawartą
w wykazie ilością.
2. [Wykonawca wykona zamówienie osobiście, bez udziału podwykonawców]*
[Następujące elementy zamówienia Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:*
....................................................................................................................................................………
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych elementów usługi/
....................................................................................................................................................………
....................................................................................................................................................………
3. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu po
1 egz. każdej umowy z podwykonawcą zamówienia.
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zamówienia wg ceny
jednostkowej brutto za 1 Mg w kwocie:
a) za usługę określoną w zadaniu nr 1:
netto- ………………. zł
VAT - 8 % - ……………..zł
brutto – ………………….zł
b) za usługę określoną w zadaniu nr 2
netto- ………………… zł
VAT -8 % - ………………zł
brutto – ………………….zł
2. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot zamówienia nie może przekroczyć
kwoty ........................ brutto.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników.
WARUNKI PŁATNOŚCI
§6
1. Zamawiający nie dopuszcza odbioru i płatności częściowych.
2. Faktura VAT będzie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony
bezusterkowego protokołu odbioru zamówienia. W celu podpisania wskazanego wyżej
protokołu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:
- dokumentację fotograficzną (zdjęcia w kolorze w wersji elektronicznej) obiektów sprzed
rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu,
- dowody unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów, protokołów odbioru
eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych, potwierdzających wagę odebranych

wyrobów zawierających azbest od osób uprawnionych
a w przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający
zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów
o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie
7 dni.
3. Strony ustalają, że kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie zapłacona na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
KARY UMOWNE
§7
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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 wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz.
31), z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 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 określonego w § 5 ust. 2.
3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy, zobowiązany jest on do
zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy
określonego w § 5 ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość
zastrzeżonej kary umownej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1.

Niezależnie od przypadków przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiającemu
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że
1)
Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie
później jednak niż do dnia 30.09.2016 roku.
2)
Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy,
gdy:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
c) podmiot przyznający dofinansowanie odstąpi od przyznania dotacji
- w każdym z opisanych przypadków w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 30.09.2016 roku.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych
z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie
istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej okolicznościach, nie
później jednak niż do dnia 30.09.2016 roku.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Strony oświadczają, że adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania
korespondencji.
Aneksy i załączniki do umowy stanowią jej integralna część.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego
właściwego dla Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

* - niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY:

