
                        Załącznik  Nr 5 

 

PROJEKT UMOWY nr  …./2017 
 

zawarta w dniu …………pomiędzy Gminą Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67, 

NIP 756-18-77-980,   reprezentowaną przez Marcina Wycisło -Wójta Jemielnicy zwaną w 

dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  

 

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą” 

 

 

Do umowy na podstawie art. 4  pkt 8 nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania  

pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jemielnica – VII 

nabór” zgodnie z ofertą z dnia ……………..  

2. Zakres zamówienia w szczególności obejmuje poniżej określone elementy: 

1) odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku 

odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych z pryzm, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

2) demontaż płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, transport 

oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

3) zdeponowanie odebranych materiałów zawierających azbest na składowisku 

posiadającym decyzje na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

3. Odebrane odpady będą zdeponowane na składowisku: …………………………………….  

4. Zadanie stanowiące przedmiot umowy jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z programu dotyczącego 

dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w terminach zgodnych z szczegółowym 

harmonogramem realizacji prac, przy czym wykonanie całości przedmiotu umowy oraz 

zgłoszenie gotowości odbioru końcowego nastąpi najpóźniej do dnia 11.09.2017r. 

2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do demontażu i/lub odbioru płyt azbestowo cementowych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, 

przedłożyć Zamawiającemu harmonogram zawierający daty i godziny demontażu i 

odebrania wyrobów zawierających azbest ustalone z właścicielami nieruchomości, u 

których mają być wykonywane prace. Termin demontażu i/lub odebrania wyrobów 

zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednakże nie 

dłuższy niż do dnia 11.09.2017 r. 



 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie stawek 

jednostkowych, stałych w całym czasie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą: 

1) odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku 

odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych z pryzm - 

……..zł/Mg/brutto 

2) demontaż płyt azbestowo cementowych z pokryć dachowych, ich załadunek, 

transport oraz unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych - 

……..zł/Mg/brutto 

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy do dnia 11.09.2017 r.. 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 wnioski mieszkańców.   

3. Poszczególne ceny jednostkowe brutto, o których mowa w ust. 1, mają charakter 

ryczałtowy, zawierają wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowej. 

4. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1 zawierają wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT 

5. W trakcie trwania umowy wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz ilość azbestu do 

zdemontowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania może ulec zmianie.  

 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, ust. 1 płatne będzie 

przez Zamawiającego jednorazowo w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego za całość wykonanego zadania w formie 

polecenia przelewu na rachunek nr …………………………………… w 

…………………………….., na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z 

uwzględnieniem zapisów ust. 4. 

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie określone jako iloczyn ceny jednostkowej i 

rzeczywistej wagi materiałów zawierających azbest, określonej na punkcie pomiarowym 

składowiska.  

3. Wykonawca, najpóźniej wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć: 

1) karty przekazania odpadów na odpowiednie składowisko wraz z ich zestawieniem 

określające: dokładne miejsce unieszkodliwiania 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, 

2) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wraz z 

wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy, 

3) protokoły odbioru spisane przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela 

zamawiającego i wykonawcę, zawierające co najmniej właścicieli i adresy 

nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię 

zdemontowanych lub zebranych i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających 

azbest, 



4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego 

zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających 

azbest zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 

2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 162 poz. 1089), np. potwierdzenie nadania. 

4.  Jeżeli wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia uchyla się od 

obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy zamówienia, Zamawiający w terminie 30 dni dokona bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

na zasadach określonych w art. 143c Ustawy z dnia 26 listopada 2015 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) oraz potrąci wypłacona kwotę z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

 

§ 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. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w ……………… nr polisy …………….. na kwotę ……… . 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową lub 

inny dokument, potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem i stanowić ona będzie załącznik do umowy. 

5. W przypadku wygaśnięcia, w okresie obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej, o 

której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć w siedzibie 

Zamawiającego nową polisę lub dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia, w 

formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Powyższe nie będzie stanowić 

zmiany umowy w rozumieniu § 10 i nie będzie wymagało aneksu. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012r, o odpadach i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i koszt 

odpady powstałe podczas realizacji zadania. 

7. Wszystkie prace musza być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 

poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089); 

8. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia pracowników/zawiera umowy ze zleceniobiorcami.*  

 

 

§ 6 

1. Wykonawca może, zgodnie ze złożoną ofertą zlecić podwykonawcom wykonanie 

następujących części robót budowlanych, usług i dostaw: 

1) ………………………………………… 

2)  ………………………………………… 

na zasadach określonych w niniejszej Umowie, oraz w ustawie Prawo Zamówień  

Publicznych (w szczególności w art. 143b) oraz w art. 647¹ ustawy Kodeks Cywilny. 

*dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi 



2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania może zgłosić zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej 

zmiany. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania może złożyć sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do jej zmian. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu, w terminie 7 dni od zawarcia, poświadczone za zgodność z oryginałem 

kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmiany, chyba, że wartość danej umowy jest mniejsza niż 0,5% wartości 

całkowitej niniejszej Umowy oraz mniejsza niż 50 000zł. 

6. W przypadku zawierania umów podwykonawczych z dalszymi podwykonawcami mają 

zastosowanie odpowiednio zapisy niniejszej Umowy dotyczące podwykonawców. 

7. Podwykonawcy mogą zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami, o ile spełnione są 

odpowiednio wszystkie zasady obowiązujące. 

8. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, 

dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było 

działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 

 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie dla każdej nieruchomości odrębnie, zważyć przed 

załadunkiem w obecności właściciela nieruchomości wagę odbieranego materiału 

zawierającego azbest. Protokół z pomiarów musi zostać podpisany przez właściciela 

nieruchomości. Waga materiału zawierającego azbest, odebranego z danej nieruchomości 

musi ponownie zostać określona przed zdeponowaniem na składowisku. 

2. Informacje o odebranych i zdeponowanych na składowisku materiałów zawierających 

azbest musi być na bieżąco przekazywana przedstawicielowi Zamawiającego. 

3. Wykonawca po zakończeniu całości robót, stanowiących przedmiot umowy, pisemnie 

powiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót i przekaże komplet dokumentów o 

których mowa w § 4 ust.3.  

4. Zamawiający na podstawie otrzymanych dokumentów w terminie 7 dni, licząc od 

otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dokona odbioru przedmiotu umowy 

lub odmówi wskazując przyczyny. 

5. Jeżeli podczas odbioru końcowego stwierdzone zostanie, iż przedmiot umowy posiada 

braki (rozumiane jako wady, usterki, bądź niedostarczenie przez Wykonawcę wszystkich 

wymaganych dokumentów) nadające się do usunięcia to Zamawiającemu przysługuje 

prawo odmowy odbioru. Wykonawca winien po usunięciu braków raz jeszcze dokonać 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, a Zamawiający wyznaczy nowy termin 

odbioru (na zasadach określonych w ust. 1-3 niniejszej umowy). W przypadku, gdy czas 

niezbędny do usunięcia braków nie umożliwił Wykonawcy dotrzymania terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, biorący udział w odbiorze przedstawiciele Stron, 

uzgadniają czas na ich usunięcie, jednak nie dłuższy niż 10 dni. 



6. Jeżeli podczas odbioru końcowego stwierdzone zostanie, iż Wykonawca nie osiągnął 

gotowości odbioru, a w szczególności nie zakończył przedmiotowych robót to 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy, a czynność 

zgłoszenia do odbioru uznaje się za nieskuteczną. 

7. Jeżeli podczas odbioru końcowego stwierdzone zostanie, iż przedmiot umowy posiada 

braki nie nadające się do usunięcia lecz umożliwiające jego użytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem, to Zamawiającemu przysługuje prawo odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia. 

8. Jeżeli podczas odbioru końcowego stwierdzone zostanie, iż przedmiot umowy posiada 

braki nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające jego odbiór to Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, ze skutkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 2  oraz § 8 ust. 2 niniejszej 

Umowy. 

9. Po przeprowadzeniu czynności odbioru, zostanie sporządzony i podpisany odpowiedni 

protokół odbioru końcowego. 

 

 

§8 

1. Strony ustalają następujące kary umowne : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 % kwoty o której mowa w 

§3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, po 

umownym terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% kwoty, o której mowa w 

§3 ust.2 za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §3 

ust.2 , za odstąpienie od  umowy za wyjątkiem przypadku określonego w § 9 ust.2. 

2. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić 

według uznania Zamawiającego poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej 

do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury.  

 

 

 

§ 9 

1. Stronom Umowy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy, w 

przypadku nie realizowania przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. regulujących umowę o 

dzieło, może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 10 



Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności . 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 12 

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. 

 

§ 13 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy jest:………………….- 

Koordynator, tel. nr …………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest:…………………… - 

………………….., tel. nr ………… . 

 

§ 14 

Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez 

Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu dotyczącego dofinansowania 

przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie województwa opolskiego. 

 

§ 15 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

              Zamawiający :                                                                   Wykonawca : 


