
 

 

Załącznik nr 2 do ZO 

PROJEKT 
Umowa nr ……./2018 

 
zawarta w dniu ……………. 2018 r., w Zawadach pomiędzy Gminą Popów z siedzibą                   

w Zawadach, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

Pana Bolesława Świtałę - Wójta Gminy Popów  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Popów - Pana Pawła Hanusa 

a 

……………………………………………………………………………………….………… zwanym(zwaną)                 

w dalszej części umowy „Wykonawcą”,   o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej 
na  usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy 
Popów, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ………………, stanowiącą załącznik 
do umowy jako jej integralną część.  

2. Pod pojęciem usunięcia wyrobów zawierających azbest, o którym mowa w ust. 1  
rozumie się demontaż wyrobów zawierających azbest z dachów budynków, 
przygotowanie ich do załadunku, załadunek na środek transportu, transport, a także 
przekazanie tych odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji.  

3. Pod pojęciem unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, o którym mowa                
w ust.1, rozumie się odebranie wyrobów zawierających azbest i przygotowanie ich do 
załadunku, załadunek na środek transportu, transport, a także  przekazanie tych 
odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji. 

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Popów, z których mają zostać usunięte lub/i unieszkodliwione wyroby 
zawierające azbest (zał. nr 1 do umowy). Po otrzymaniu wykazu w uzgodnieniu                    
z właścicielami nieruchomości oraz Zamawiającym Wykonawca ustali termin odbioru 
odpadów z terenu poszczególnych nieruchomości. 

5. Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest objęta przedmiotem umowy 
wynosi około 90 ton z 36 posesji. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.); 
2) profesjonalnie zajmuje się świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy           

i dysponuje doświadczeniem, kwalifikacjami i kadrą osobową w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy ze szczególną  starannością. 

6. Wykonawca zapewni warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających 
azbest z miejsca ich występowania. W szczególności Wykonawca zapewni: 
1) prowadzenie prac przez pracowników przeszkolonych przez uprawnioną 

instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu                          
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest; 

2) przestrzeganie przy prowadzeniu prac procedur dotyczących bezpiecznego 
postępowania z materiałami zawierającymi azbest, w tym posiadanie 



 

 

niezbędnego wyposażenia  technicznego oraz innych środków mających na celu 
zabezpieczenie pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie 
azbestu. 

§2 

1. Przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem umowy Wykonawca dokona ich 
zgłoszenia do odpowiednich organów zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. nr 71, poz. 649) oraz przedłoży Zamawiającemu przedmiotowe zgłoszenia 
wraz ze szczegółowym harmonogramem tych prac. 

2. Wykonawca dokona ważenia wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na 
każdej nieruchomości oraz  przy użyciu własnych urządzeń posiadających aktualną 
legalizację. Czynności ważenia Wykonawca wykona w obecności właściciela 
nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Z przeprowadzonej czynności odbioru wyrobów zawierających azbest z 
poszczególnych nieruchomości i ich ważenia Wykonawca jest obowiązany 
sporządzić dokument, o którym mowa w §7 ust. 4 pkt 1 (karta przekazania odpadu 
Wykonawcy). 

§3 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu świadczenia zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 14grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), 
2) ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), 
3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 

799 ze zm.), 
4) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 

2018r., poz. 169 z późn.zm.), 
5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w 
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824), 

7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1973), 

§4 

Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się do dnia:                               
27 września 2018 roku. 



 

 

§5 

1. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: … zł (słownie: …) i została 
ona ustalona na podstawie szacunkowej masy odpadów przewidzianej do 
unieszkodliwienia, o której mowa w § 1 ust. 5 oraz ceny jednostkowej za 
unieszkodliwienie 1 Mg odpadów zawierających azbest ustalonej w ust. 2. pkt 1 i 2.  

2. Ustala się cenę jednostkową za:   

1) usunięcie 1 MG odpadów zawierających azbest w wysokości brutto: … zł 
(słownie: …)  

2) unieszkodliwianie 1 MG odpadów zawierających azbest w wysokości brutto  … zł 
(słownie: …).  

W tak ustaloną cenę jednostkową wliczony jest obowiązujący podatek VAT.  

3. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn rzeczywistej 
masy unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest oraz ceny jednostkowej 
unieszkodliwienia 1 Mg odpadów, o której mowa w ust. 2.  

4. Rzeczywista masa unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest zostanie 
ustalona po zakończeniu prac przewidzianych niniejszą umową, na podstawie 
protokołów odbioru odpadów zawierających azbest z terenu gminy Popów (kart 
przekazania odpadów na składowisko).  

§6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, ust. 3 płatne będzie przez 
Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze, na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przelewem na jego rachunek wskazany 
w fakturze VAT, w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 
Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury VAT uznaje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru. 
3. Protokół odbioru zostanie spisany przez przedstawiciela Gminy oraz przedstawiciela 

Wykonawcy. Protokół odbioru powinien zawierać co najmniej adresy nieruchomości, 
z których usunięto wyroby zawierające azbest  oraz masę unieszkodliwionych 
wyrobów zawierających azbest. 

4. Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  
1) potwierdzenie przyjęcia odpadu od właścicieli nieruchomości – karty 

przekazania odpadu Wykonawcy. Karta ta powinna zawierać dane dotyczące: 
miejsca odbioru odpadu, wskazanie właściciela nieruchomości z której odpad jest 
odbierany, wagi i rodzaju odbieranego odpadu. Karta przekazania odpadu winna 
być opatrzona podpisami: przedstawiciela Wykonawcy wykonującego czynność 
odbioru i ważenia odpadów oraz właściciela (posiadacza) nieruchomości. Karta 
przekazania odpadu Wykonawcy (potwierdzająca przejęcie odpadu od 
właściciela nieruchomości) powinna być sporządzona przynajmniej w dwóch 
egzemplarzach: pierwszy dla Wykonawcy odbierającego wyroby zawierające 
azbest celem przekazania do Urzędu Gminy Popów, drugi dla właściciela 
nieruchomości), 

2) dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające 
zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce 



 

 

unieszkodliwienia (karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu jego 
unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku  wraz z ich zestawieniem oraz 
dokumentem poświadczającym posiadanie przez odbiorcę stosownych 
zezwoleń),  

3) pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu 
terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych    
i sanitarnych, 

4) oświadczenie, że prace były wykonywane przez Wykonawcę zgodnie                                 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) po uzyskaniu 
stosownego zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów                        
i w następujących wysokościach: 
1) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia szacunkowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa                     
w § 4; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę –                   
w wysokości 10 % wynagrodzenia szacunkowego  brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia szacunkowego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

§8 

Poza  przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz w §9, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wykonywania umowy przez Wykonawcę 
w sposób niezgodny z przepisami prawa lub przepisami umowy i żądać z tego tytułu 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 2. 

§9 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§10 

Zmiany  postanowień  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



 

 

§11 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z umowy 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

§12 

Integralną część umowy stanowi  oferta cenowa Wykonawcy . 

§13 

1. W sprawach nieunormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na jej przedmiot. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną 
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

………………………..      ………………………….. 
       Zamawiający      Wykonawca 


