
Projekt umowy  
 UMOWA nr  …......  

zawarta w dniu ….......................... w Solcu-Zdroju  pomiędzy: 
Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój,  NIP 655 187 96 23 reprezentowaną 
przez: 
Adama Pałys – Wójta Gminy Solec-Zdrój 
przy kontrasygnacie  Zofii Kopeć – Skarbnika Gminy  
zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym 
a 
…................................................................................................................................................... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  
 
dotyczy realizacji zadania pn.  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Solec-Zdrój  w 2017 roku. 
 
Zgodne z wynikiem zapytania  ofertowego z dnia   …......................  prowadzonego na 
podstawie art.  4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U 
z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace: 
a) demontaż pokrycia dachowego z  płyt azbestowo-cementowych, 
b)  transport na miejsce utylizacji płyt azbestowo-cementowych, 
c)  utylizację płyt azbestowo-cementowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Zamówienie obejmuje:  

a) demontaż, transport i utylizację 300 m2 płyt azbestowo-cementowych z dachów 
budynków na terenie gminy Solec-Zdrój, 
b) transport i utylizację 5500 m2 płyt azbestowo-cementowych zalegających na 
posesjach na terenie gminy Solec-Zdrój. 

3. Wykonawca wykona prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest, przestrzegając przy 
wykonaniu przedmiotu umowy wszelkich przepisów prawa, w tym przepisów bhp 
które dotyczą tego typu prac, a nadto oświadcza że posiada stosowne 
kwalifikacje i moce przerobowe do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
zasadami prawa. 

4. Utylizacja odpadów będzie udokumentowana kartą lub kartami przekazania 
odpadów na składowisko odpadów  w Dobrowie gm. Tuczępy.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości na terenie których 
znajdują się wyroby zawierające azbest przeznaczone do usunięcia.   

§2  1.  Wykonawca gwarantuje, że wykonanie przedmiotu zamówienia będzie zgodne  
z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami niebezpiecznymi, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami budowlanymi. 

2.  Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp 
we wszystkich miejscach wykonania usługi oraz utrzymanie terenu w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych. 

3.  Wykonawca umożliwi wstęp na teren realizacji usługi pracownikom odpowiednich 
organów państwowych oraz udostępnienie informacji nt. realizacji usługi. 

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich 



powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 
5.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę od odpowiedzialności 

cywilnej  nie mniejszą jak 50.000 zł na zakres prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej. 

§3       1.  Przedmiot umowy należy wykonać od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017r. 
2. Wykonawca ustala z właścicielami nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia termin 

wykonania robót. 
3. Wykonanie usługi potwierdzone będzie przez właściciela nieruchomości, zgodnie z 

protokołem odbioru wyrobów zawierających azbest, stanowiącym załącznik  do 
umowy. 

3.  Protokoły odbioru o których mowa w pkt. 3 stanowią potwierdzenie wykonania usługi 
i są przekazywane Zamawiającemu wraz z oświadczeniem o prawidłowości 
wykonania prac oraz kartą lub kartami przekazania odpadów o których mowa w § 1 
pkt .  4 umowy.  

4.  Brak w/w dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty lub odmowę zapłaty za 
usługę. 

§4 1. Koszt demontażu, transportu i utylizacji 1m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi:  
a) demontaż, transport, utylizacja –     …...... zł netto + VAT. 
b) transport i utylizacja odpadów zalegających na posesjach –  …..... zł netto + VAT z 
 uwzględnieniem kosztów przygotowania do transportu, tj. pakowania.                      
2. Za wykonanie usługi Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę 
…......................... zł brutto (słownie: …........................................ …................. 
brutto). Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletnymi dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie usługi.  
3. Fakturę VAT należy wystawić na adres Zamawiającego:  Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 
Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój. Faktura wystawiona będzie jednorazowo po wykonaniu 
całości zadania i po podpisaniu przez strony protokołów odbioru wykonanych prac.  
4.  W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości płyt azbestowo-cementowych 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone 
zgodnie z czynnikami  cenotwórczymi podanymi w § 4 pkt 1.  

 
§5  1.  W razie niewykonania lub odstąpienia od wykonania umowy Wykonawca   

 zobowiązuje się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
a)   za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości  
 szacunkowej za każdy dzień zwłoki, 
b)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia wskazanego w § 4 pkt. 2 za realizowaną usługę. 
c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% umownej wartości przedmiotu 
zamówienia wskazanego w § 4 pkt. 2. 

§ 6 Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy 
jakichkolwiek kar umownych i innych roszczeń z tego tytułu, gdy wykonanie umowy  nie 
leży w interesie publicznym. 

§7 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 



rygorem nieważności. 
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być pod rygorem 

nieważności przez Wykonawcę scedowane na osobę (osoby trzecie) chyba że na taką 
czynność wyrazi zgodę na piśmie Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych osób z którymi to danymi 
zapoznał się w związku z realizacją niniejszej umowy, pod rygorem odpowiedzialności 
prawnej wynikającej z odrębnych przepisów prawa. 

§8 Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień mniejszej umowy strony poddają 
pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu dla Zamawiającego. 
 

§9  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
§10  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 
 
 
 
 
 
 Wykonawca                      Zamawiający  
 
 
 
 
.....................................................                           ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


