
- projekt- 

UMOWA Nr …../2017 

 

Zawarta w dniu …….05. 2017 r. w Krasnobrodzie, pomiędzy  

Gminą Krasnobród, ul. 3 go Maja 36, 22-440 Krasnobród, 

reprezentowanym przez :  

Burmistrza Krasnobrodu – Kazimierza Misztala 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a Panem …………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

……………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści :  

 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace: „Usuwanie 

zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (z gruntu) od osób fizycznych z terenu 

gminy Krasnobród w roku 2017” 

§ 2. 
1. Zadanie „Usuwanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest (z gruntu) od osób 

fizycznych z terenu gminy Krasnobród w roku 2017”,  obejmuje:  

Zabezpieczeniu zgodnie z przepisami, zdemontowanych płyt azbestowych, załadunek, transport i 

utylizację odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zalegających/składowanych na 

nieruchomościach osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Krasnobród w ilości do 

……… Mg. Rzeczywista ilość wyrobów azbestowych będzie wynikała z pomiarów w terenie, 

harmonogramu prac oraz kart przekazania odpadów na składowisko sporządzonych przez 

Wykonawcę. 

2. Sporządzeniu przez Wykonawcę robót, przed przystąpieniem do realizacji zleconych prac, 

harmonogram w oparciu o wykaz nieruchomości przekazany przez Zamawiającego. 

Harmonogram powinien uwzględniać 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia 

prac. Harmonogram powinien zawierać: oznaczenie nieruchomości, nr działki, dane właściciela 

nieruchomości, rodzaj odpadów, przewidywaną do usunięcia ilość odpadów, określenie rodzaju 

prac, przewidywaną datę realizacji prac. 

3. Harmonogram prac powinien zostać sporządzony i dostarczony do tut. Urzędu w terminie 7 

dni od dnia otrzymania od zamawiającego wykazu nieruchomości z których zaplanowano 

usunięcie azbestu. 

4.Obowiazkiem Wykonawcy robót przed przystąpieniem do realizacji zadania (w terminie co 

najmniej 7 dni) jest dokonanie niezbędnych zgłoszeń przystąpienia do prac polegających na 

zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do właściwych organów tj. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Okręgowego Inspektora Pracy oraz do 

Państwowego Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Wykonawca niezwłocznie przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie w/w zgłoszeń. 

5.W trakcie realizacji zlecenia Wykonawca prac sporządza kartę przekazania odpadów. Karta 

powinna być wypełniona czytelnie zawierając wszystkie wymagane pola. Na karcie przekazania 

odpadów powinno zostać określone dokładnie miejsce unieszkodliwienia odpadów oraz 

poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta 

przekazania odpadów winna również zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane 

wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości. W sytuacji gdy przedmiot 

zamówienia stanowi tylko część masy odpadów przekazywanych dna składowisko wówczas na 

karcie powinna znaleźć się adnotacja o ilości odbieranych odpadów. Składowiska, na które 



przekazywane są odpady muszą posiadać pozwolenie na unieszkodliwianie wyrobów i odpadów 

zawierających azbest 

6. Wykonawca podpisuje protokół odbioru prac z właścicielem nieruchomości na której wykonał 

usługę. Protokół zawiera oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz 

o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów. 

7. Wykonawca ustala termin zabezpieczenia, i odbioru odpadów azbestowych indywidualnie 

z każdym właścicielem nieruchomości, zgodnie z wykazem nieruchomości przekazanym przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.  

9.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich za ewentualne 

skutki nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz 

za powierzone mienie.  

10.Wykonawca posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty i atesty do prowadzenia w/w 

prac. 

 

§ 3. 

 

1.   Strony ustalają termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy dotacji pomiędzy  

WFOŚIGW w Lublinie a gminą Krasnobród-  do dnia 31.08.2017r.  

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykazy nieruchomości, w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy.. Wykonawca skontaktuje się telefonicznie z każdym właścicielem 

nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi.  

 

§ 4. 

 

1. Ustala się cenę za usługę, o którym mowa w § 2 ust 1  w wysokości … zł brutto za 1 Mg 

odpadu, odebranego i przekazanego do unieszkodliwienia na składowisku odpadów 

niebezpiecznych. Całkowita wartość tej usługi wyniesie do kwoty ……….. zł brutto. Odpowiada 

to około 50 Mg odebranych zdemontowanych wyrobów zawierających azbest. 

2. Podstawą do opłacenia usług będą faktury VAT z załączonymi kopiami kart przekazania 

odpadów na składowisko odpadów oraz wykazy protokoły odbioru prac spisane z właścicielami 

nieruchomości na której wykonano usługę oraz oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu terenu 

z pyłu azbestowego z nieruchomości, z których odebrano odpady z azbestem.  

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie usługi, o której mowa w § 2 umowy 

odbywać się będzie fakturami z końcem czerwca i końcem sierpnia, wystawionymi przez 

Wykonawcę, po usunięciu wyrobów azbestowych z nieruchomości wskazanych w wykazie 

otrzymanym od Zamawiającego. W przypadku zrealizowania zadania do końca czerwca 

Wykonawca wystawi jedną fakturę. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę w terminie 14 dni od daty 

złożenia, sprawdzonej przez Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi dokumentami. Zapłata 

nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze. 

5. W przypadku złożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, zamawiający zawiadomi 

pisemnie Wykonawcę o występujących w nich nieprawidłowościach w ciągu 7 dni od ich 

otrzymania i wezwie do ich poprawienia. Wypłata wynikająca z faktury VAT będzie dokonana 

po poprawieniu przez Wykonawcę dokumentów , które są załącznikami do faktury. 



6. Dokumenty wymienione w ust.2 muszą być sporządzone oddzielnie dla każdej oczyszczanej 

nieruchomości. 

7. Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca   

 

§ 5. 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 

% wynagrodzenia umownego,  

 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki.  

§ 6. 

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 7. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§8. 

 

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 2. Zmiana umowy może nastąpić w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może 

dotyczyć m.in. :  

 a) zmniejszenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do ich usunięcia, 

w przypadku złożenia przez mieszkańców gm. Krasnobród niewystarczającej ilości wniosków.  

 b) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia.  

 

§9. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1egzemplarz dla Wykonawcy 

oraz 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


