
 

Załącznik nr 2  do Zaproszenia do składania ofert  

 

UMOWA NR WK.041.1.2021 
 

zawarta w dniu ………….. 2021 r. w Nowogrodźcu pomiędzy Gminą Nowogrodziec 

reprezentowaną przez: 
 

Pana Roberta Marka Relicha – Burmistrza Nowogrodźca, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nowogrodziec – Ireny Johna-Rudko 

zwaną dalej „Zamawiającym", 
 

a   
 

…………………………………………. 

NIP: …………………………..,  

reprezentowaną przez: 

…………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. 2019 poz. 2019 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą  

zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

i Miasta Nowogrodziec”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zebranie, transport, unieszkodliwianie  wyrobów zawierających 

azbest w przewidywalnej ilości 82,274 Mg (5484,99 m² - przy zastosowaniu przelicznika 15 kg 

= 1 m² dla płyt falistych i płaskich) z 57 nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec. 

3. Ilość nieruchomości może ulec zmianie z uwagi na możliwą rezygnację właścicieli 

nieruchomości z realizacji zadania. 

4. Zakres zadania: 

1) zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie materiałów 

zawierających azbest w przypadku, gdy azbest jest zmagazynowany na nieruchomości,  

2) opracowanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu 

z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go 

Zamawiającemu,  

3) zgłoszenie przez Wykonawcę prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni 

przed rozpoczęciem prac  (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  -Dz. U. 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) i dostarczenie kopii tych dokumentów Zamawiającemu, 

4) dostarczenie kart przekazania odpadów, na karcie powinno być określone: dokładne miejsce 

unieszkodliwienia odpadu (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie 

zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie 



 

unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy, 

z której były odbierane wyroby oraz wyszczególnienie ich ilości, 

5) dostarczenie wykazu nieruchomości, z których w ramach zadania zostały usunięte 

zmagazynowane wyroby zawierające azbest, z uwzględnieniem informacji o powierzchni i 

wadze tego wyrobu usuniętego z poszczególnych nieruchomości, 

6) dostarczenie protokołów odbioru odpadu z nieruchomości  podpisanych przez właścicieli 

nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnych ze wzorem przekazanym przez  

Zamawiającego. 

7) dostarczenie w formie elektronicznej dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których 

usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu - zdjęcie powinno być 

opisane adresem nieruchomości. 

5. Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych, atestowanych urządzeń.  

6. Na Wykonawcy ciąży pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i procedurami w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami 

zawierającymi azbest. 

7. W przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie robót Wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie wzajemnie uzgodnionym przez strony. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą                  

za zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowane działaniem związanym             

z realizacją zadania. 

 

§ 2 

 

Prace określone w § 1 niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie: od dnia 15 do 30 

września 2021 r. 

  

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości zutylizowanych 

wyrobów zawierających azbest, wyliczonej na podstawie ważenia tych wyrobów i ceny 

jednostkowej, wskazanej w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

2. Ustala się cenę jednostkową za odbiór, transport i unieszkodliwienie  1 Mg azbestu w kwocie: 

netto – …….. zł (słownie złotych: ………………….. ……), brutto z podatkiem VAT  - 

…………… zł (słownie złotych: …….. …………) 

1) Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny zawartej w umowie przez cały okres, na który 

została zawarta. 

 

§ 4 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową w terminie 

21 dni licząc od daty jej doręczenia. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będą dostarczone Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

wykonanie wszystkich prac określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. \ 

3. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prawnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.) Gmina wyłącza możliwość 

stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.  

   

§ 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



 

1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 i 2 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 i 2 umowy, przyjmując do ustalenia wynagrodzenia przewidywaną 

ilość wyrobów zawierających azbest określoną w § 1 ust. 2. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 i 2 umowy, 

przyjmując do ustalenia wynagrodzenia przewidywaną ilość wyrobów zawierających azbest 

określoną w § 1 ust. 2. 

3. Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela (posiadacza) nieruchomości, a także 

zmiana faktycznej ilości zutylizowanych wyrobów zawierających azbest nie rodzi po stronie 

Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 

odszkodowawczych, zapłaty należności za niewykonaną usługę, jak również zapłaty kary 

umownej. 

§ 6 

 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

 

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

 

Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 2 dla 

Zamawiającego. 

       

 

                 WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 

 

       ..………………………….. 


