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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
nr RRG.271.13.2018.KP z dnia 22.06.2018 r. 

 

UMOWA NR ……………… 

zawarta w dniu ………….………………. 2018 r. w Reńskiej Wsi, pomiędzy: 
Gminą Pakosławice z/s Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice, NIP: 753-24-33-192, REGON: 
531412929 
reprezentowaną przez:  
Adama Raczyńskiego – Wójta Gminy Pakosławice  
przy kontrasygnacie  
Alicji Kapuścińskiej – Skarbnika Gminy Pakosławice. 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,  

a  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.  

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 
30 000 euro zawarto umowę o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest poprzez: 
a) demontaż, załadunek, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest  

z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Pakosławice określonych  
w załączniku nr 1 do umowy, w ilości 980 m2 , co stanowi 13,72 Mg  

b) załadunek, transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na 
posesjach z terenu Gminy Pakosławice określonych w załączniku nr 2 umowy, w ilości 
110 m2 tj.: 1,54 Mg  

2. Całkowitą wartość Umowy stanowi ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy brutto za 
czynności wymienione w ust. 1 z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2 

3. Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych będą realizowane z udziałem dotacji 
środków WFOŚiGW w Opolu, Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Gminy Pakosławice. 

4. Wykonawca wykona prace za wynagrodzeniem według następujących cen jednostkowych 
brutto (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 2) 

a) demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie (płyty azbestowo – cementowe na 
obiektach budowlanych)  …………. zł/m2  

b) załadunek, transport i unieszkodliwienie (płyty azbestowo – cementowe składowane na 
posesjach)  ……….. zł/m2  

5. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w umowie przez cały 
okres, na który została zawarta. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace określone niniejszą umową w terminie 
od dnia zawarcia umowy pomiędzy Gminą Pakosławice a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do dnia 10.10.2018 r. oraz przedłożenia wymaganej 
dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia  
15 października 2018 r. 
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
poprzez bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest, z uwzględnieniem 
zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie. 

2. Terminy wykonywania prac określonych niniejszą umową na poszczególnych 
nieruchomościach określi szczegółowy harmonogram prac, który zostanie opracowany przez 
Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 7 dni przed wejściem na 
teren posesji jej właściciela i Zamawiającego o terminie wykonania usługi . 

4. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu 
wyrobów zawierających azbest właściwemu: 

a) organowi nadzoru budowlanego;  
b) okręgowemu inspektorowi pracy; 
c) państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 

5. Powyższe zgłoszenie powinno być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.  
6. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oryginalny dokument potwierdzający dokonania ww. 

zgłoszeń.  
7. Wykonawca zamówienia staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych 

w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu. 
8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić kolorowe zdjęcia przedstawiające 

nieruchomości, których zdemontowano i zebrano wyroby zawierające azbest, przed i po 
wykonaniu prac.  

9. Wykonawca, po zakończeniu prac na danej nieruchomości, ma obowiązek poinformowania 
Zamawiającego o ilości usuniętych odpadów i wartości wykonanych prac.  

10. Wykonawca dokonuje ważenia wyrobów zawierających azbest z udziałem właściciela 
nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego i z tej czynności sporządza protokoły. 
Koszt ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.  

11. W oparciu o przedstawiony Zamawiającemu harmonogram wykonanych prac, w terminie 
7 dni od daty złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac, Zamawiający dokona odbioru 
końcowego z udziałem przedstawicieli Wykonawcy sporządzając na tą okoliczność protokół 
wykonania i odbioru robót stwierdzających wykonanie zadania zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej umowy, zawierający: 

a) co najmniej adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest, 
b) ilość zdemontowanych/ odebranych wyrobów zawierających azbest (powierzchnię masę), 

będących przedmiotem rozliczenia. 
12. Protokół należy sporządzić w stosunku dla każdej nieruchomości osobno w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
13. Protokół odbioru winien być spisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy 

i Wykonawcy.  
14. Wraz z fakturą Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem oraz oryginały do wglądu następujące dokumenty: 
a) kartę przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na odpowiednim 

składowisku odpadów azbestowych, która winna zawierać: numer karty, dane właściciela 
obiektu (imię i nazwisko), adres obiektu/nieruchomości z których usunięto azbest, rodzaj 
odpadu zawierającego azbest, ilość w Mg, ilość w m2 , zgodnie z obowiązującym w prawie 
wzorem karty przekazania odpadów wraz z załącznikiem stanowiącym zestawienie ilości 
odebranych odpadów zawierających azbest z każdej posesji. Na karcie przekazania odpadu 
dodatkowo powinno zostać określone: 
− dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów 

niebezpiecznych posiadające pozwolenia na unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest); 

− poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów; 
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− dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby 
zawierające azbest; 

− wyszczególnienie ilości odpadów z poszczególnych nieruchomości. 
b) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 
wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) 
wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 4 
umowy. 

15. Przekazanie zamawiającemu niekompletnych lub błędnych dokumentów, o których mowa 
w § 2 będzie skutkowało odmową wypłaty wynagrodzenia do czasu ich uzupełnienia lub 
korekty. 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. 
zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze  
zmianami), 

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami), 
c) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2119), 
d) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 169 ze zmianami), 
e) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. 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). 

§ 4 

1. Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg płyt 
azbestowo – cementowych: 

a) zdemontowanych, odebranych przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych 
przez cenę jednostkową  podaną w § 1 ust. 4 pkt 1,  

b) odebranych przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych przez cenę 
jednostkową podaną w § 1 ust. 4 pkt 2. 

2. Koszt wykonania zamówienia nie może przekroczyć kwoty ………………… zł brutto. 
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni  liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
4. Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem bankowym na konto wskazane przez 

Wykonawcę.  

§ 5 

1. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za nie osiągnięcie zakładanego efektu 
rzeczowego i ekologicznego w wysokości 100,00 złotych za każdą brakującą Mg. 

4. W sytuacji gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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5. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia się za dotychczas wykonaną usługę. 

 

§ 6 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

2. Jeśli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zakończył je w terminie, Zamawiający może od umowy 
odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego, z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem 
terminu wykonania zachowując roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych. 

3. Jeśli wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami 
lub przepisami prawa lub w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, Zamawiający 
wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić  
z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie, na koszt 
i ryzyko niebezpieczeństwa Wykonawcy, zachowując roszczenia odszkodowawcze,  
w tym z tytułu kar umownych. 

§ 7 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa. 

2. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed wyrządzeniem szkód podczas 
wykonania usługi. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim 
działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszej umowy. 

4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa, dotyczące mienia i osób 
trzecich powstałe w związku prowadzonymi usługami, w tym także w związku z ruchem 
pojazdów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem zorganizować zaplecze dla 
wykonywanych usług oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

6. Po zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac wraz 
z zapleczem. 

§ 8 

Umowa zawarta jest pod warunkiem, że Gmina Pakosławice uzyska dotację na podstawie umowy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przeciwnym 
wypadku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą odmowy przyznania dotacji Gminie Pakosławice, 
chyba że Zamawiający będzie w stanie z własnych środków sfinansować zadanie umowne, co nie 
stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, jak też 
wobec właściciela nieruchomości, w tym z tytułu wynagrodzenia, odszkodowania lub innych 
świadczeń. Wykonawca został poinformowany o tym ryzyku i nie wnosi wobec takiego ustalenia 
żadnych zastrzeżeń.  

§ 9 

Z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się cytowanej ustawy.  
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§ 10 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

W przypadku powstania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo 
właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……. z dnia ……….  

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice objętych demontażem,  
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 

Lp. Adres nieruchomości Termin realizacji  
Zakres  
prac 4) 

Szacowana 
powierzchnia 

dachu 5) 

        [m2] 

1 Rzymiany 15 
sierpień – październik 

2018 r. 
DTU 190,00 

2 Reńska Wieś 4  
sierpień – październik 

2018 r. DTU 50,00 

3 Pakosławice 2 
sierpień – październik 

2018 r. DTU 600,00 

4 Prusinowice, ul. Łąkowa 1 
sierpień – październik 

2018 r. DTU 50,00 

5 Reńska Wieś 70 
sierpień – październik 

2018 r. DTU 90,00 

  SUMA  980 
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  Załącznik nr 2 do umowy nr ………………… z dnia …………………. 

Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice objętych  zbieraniem, 
transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest 

Lp. 
Adres 

nieruchomości 
Termin realizacji  

Zakres  
prac 4) 

Szacowana 
powierzchnia 

dachu 5) 

         [m2] 

1 Korzękwice 8a 
sierpień – 

październik 2018 r. 
TU 25,00 

2 Reńska Wieś 65 
sierpień – 

październik 2018 r. 
TU 85,00 

  SUMA  110 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …………. z dnia ………….. 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

 
 
Właściciel nieruchomości: 
................................……………………………………………………………….. 
 
Beneficjent:  
Gmina .................................……………………………………………………. 
 
Miejsce demontażu, zbierania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest 
(dokładny adres): 
.........................................……………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
Ilość usuniętych odpadów: 
...……... m2; 
….…..... Mg. 
 
Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy - że wszystkie dane 
zawarte w protokole są zgodne z prawdą. 
 
Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
………………………………………………………….  …………...……………………………………………………… 
/data i podpis właściciela nieruch./                                   /data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 
 
 
 
 
 
 
............................................................................... 
/data i podpis przedstawiciela Gminy/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     Załącznik Nr 4 do umowy …….. z dnia ………  
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…………………………………………… 
 (pieczątka firmowa) (miejscowość, data) 
 
 

 
Oświadczenie 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

oświadcza, że wykonał prace związane z demontażem i/lub zbieraniem oraz transportem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do 

niniejszego oświadczenia na podstawie umowy/zlecenia* Nr ………………. z dnia …………… r. 

 

Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 

649), zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089): 

1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane  

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających 

azbest i jest wolny od pyłu azbestowego. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie 
dane są prawdziwe. 

 

 
 
 

…………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
 

 

 
 


