
         
Załącznik Nr 2 
                    Wzór umowy 

           

UMOWA 

 Zawarta w dniu   ……………………. 2016 r. w Urzędzie Gminy 
Spiczyn, pomiędzy Gminą Spiczyn, zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – Panią Dorotę Szczęsną przy kontrasygnacie  
Skarbnika Gminy Pani Joanny Grabowskiej, 
a firmą …………………………………………….  zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą” reprezentowaną przez   ……………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Umowa niniejsza została zawarta z Wykonawcą wyłonionym  na 
podstawie  wyboru oferty przeprowadzonym w dniu    ……………………. 
zgodnie z § 6 Zarządzenia Nr 12.2014 Wójta Gminy Spiczyn z dnia  
31 marca 2014 r. i finansowane będzie z uwzględnieniem dotacji NFOŚiGW 
i WFOŚiGW w Lublinie.  

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona usługę usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Spiczyn, tzn. demontaż, 
zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
zakresu prac zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

§ 2 
Szczegółowy zakres rzeczowy  usługi według złożonych wniosków  
właścicieli nieruchomości obejmuje: 

1. Demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających 
azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Spiczyn,  
zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie na 
składowisku powstałych odpadów zawierających azbest  
w ilości ok ……………... z nieruchomości wskazanych przez 
Zamawiającego.  

2. Zabezpieczenie, załadunek, transport i unieszkodliwienie na 
składowisku  odpadów zawierających azbest  
w ilości ok……………. zlokalizowanych na nieruchomościach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Organizację i zabezpieczenie placu robót. 
4. Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót  

oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych 
w wyniku prowadzenia robót. 

5. Potwierdzenie przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości  
(karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu Wykonawcy).                                                                                                                                                                             



6. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich 
odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

7. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie 
odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie 
tego typu odpadów  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 
szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniedbaniem 
związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

§ 3  
1. Zakończenie prac będzie udokumentowane protokołem odbioru robót 

i ważenia usuwanych wyrobów zawierających azbest  spisanym          
z udziałem stron i właściciela nieruchomości. 

2. Do protokołu odbioru robót załączona zostanie karta ewidencji 
odpadu, karta przekazania odpadu, oświadczenie Wykonawcy           
o prawidłowości wykonania robót i oczyszczeniu terenu z azbestu.  

§ 4  
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012  o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r.  Nr 21 z późn. zm.). 
2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.). 
3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.). 
4. Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 Nr.3, poz.  20 z późn. zm.). 
5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  

z dnia 14 października 2005 r. 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. Nr 216, poz.1824). 

6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowani i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 

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

8. Rozporządzenia 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 r. Nr 8, poz. 31 ). 

§ 5 
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 4 maja 2016 r. 
2. Termin zakończenia robót do dnia 15 września 2016 r. 



§ 6 
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

nie może przekroczyć kwoty brutto ………………..zł  
(słownie: …......................................................................... złotych).  

2. Cena jednostkowa za demontaż, zabezpieczenie, załadunek transport  
i zdeponowanie /unieszkodliwianie na składowisku 1 Mg wyrobów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych 
zlokalizowanych na terenie gminy Spiczyn, wynosi brutto …………….. zł 
(słownie …………………………………………. ) - zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Cena jednostkowa za zabezpieczenie, załadunek transport  
i unieszkodliwianie na składowisku 1 Mg wyrobów zawierających 
azbest zdeponowanych na działkach  na terenie gminy Spiczyn, wynosi 
brutto …………….. zł (słownie ……………………………………..) - zgodnie 
ze złożoną ofertą. 

§ 7 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną umowę nastąpi po dostarczeniu 

faktury wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru 
robót  z załączonymi dokumentami wymienionymi w § 3. 

2. Płatność będzie dokonywana w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury                             
u Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów określonych w ust.
1 niniejszego paragrafu. 

§ 8  
Wykonawca po zakończeniu prac wystawi fakturę na: Gmina Spiczyn,                 

Spiczyn 10C , NIP 505-00-32-832, Regon 431019916 

§ 9 
Osobami zobowiązanymi do kontaktów w związku z realizacją umowy są: 

1. Pan Janusz Fitzerman nadzorujący wykonanie robót w imieniu 
Zamawiającego. 

2. Pan/Pani ………………………………… odpowiedzialny za wykonanie 
robót w imieniu Wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

§ 10 
1. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po jego stronie odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za 
przedmiot umowy pozostający do wykonania, 

b)za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia w wysokości równej odsetkom 
ustawowym za każdy dzień zwłoki 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie 

ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy, 

b)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości  
0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki. 



§ 11 
Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

b) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie 
kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. 

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w mieniu 

właściciela nieruchomości do pełnej wysokości na zasadach  
Kodeksu Cywilnego. 

2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa 
nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów. 

3. Nie dopuszcza się czasowego składowania wyrobów zawierających 
azbest w miejscach innych niż miejsce ich pochodzenia. 

§ 13 
Wszelkie zmiany umowy następują na piśmie pod rygorem 

nieważności.  
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 15 
Spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

ze względu na miejsce położenia Gminy Spiczyn. 
§ 16 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, trzy dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.  

Zamawiający                                                               Wykonawca 


