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Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr UG/…./2012
Zawarta w dniu …….. 2012 r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy Gminą Czarny Dunajec z siedzibą
przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, NIP: 735-284-32-73, REGON: 000537757,
reprezentowaną przez:
Józef Babicz – Wójt Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Pilch
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a firmą: ……………… z siedzibą w: ……………………………
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ewidencyjnym: ……………
NIP: ……………… REGON: ………………
zwaną dalej w treści "Wykonawcą",
reprezentowaną przez:
……………… - Właściciel
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku zamówienia publicznego udzielonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr: 27/2012 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
§1
Przedmiot umowy
1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów płyt azbestowo-cementowych falistych
i płaskich o kodach 17 06 05* w szacunkowej ilości: około … ton (pochodzących z rozbiórki
dachów budynków znajdujących się na terenie gminy Czarny Dunajec), oraz ich
przetransportowanie do miejsca utylizacji.
Podana w pkt. 1 ilość odpadów jest wielkością szacunkową, rzeczywista ich ilość będzie znana
po zrealizowaniu całości zamówienia.
Zakres usługi obejmuje:
a) Odbiór płyt azbestowo-cementowych z miejsc ich tymczasowego złożenia, według
przekazanego przez Zamawiającego, pisemnego wykazu posesji stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszej umowy;
b) Wykonawca poinformuje upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz
mieszkańców, od których będą odbierane odpady zawierające azbest o dokładnym terminie
ich odbioru;
c) Zważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych odbywać się będzie w obecności
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w miejscu do tego wyznaczonym tj. na
terenie ………………………………… od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500. Z
przeprowadzonej czynności zostanie sporządzony protokół wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
d) Wykonawca zabezpieczy zebrane odpady i zapewni ich załadunek przy użyciu własnych
pracowników oraz sprzętu;
e) Wykonawca wywiezie odpady dysponowanym, odpowiednim pojazdem z zachowaniem
wszelkich obowiązujących w tym zakresie przepisów;
f) Przekazanie do utylizacji odpadów zawierających azbest ma się odbywać zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
g) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody unieszkodliwienia odpadów ze
składowiska: karty przekazania odpadów oraz kwity wagowe potwierdzające wagę
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5.

6.

7.
8.
9.
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odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest. (w myśl zapisów art. 9,
ust. 2 ustawy o odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami),
składowisko ma być zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego).
W przypadku dokonywania na terenie Gminy Czarny Dunajec przeładunku przewożonych
odpadów na inne pojazdy, należy odpowiednio wcześniej zgłosić to Zleceniodawcy i powyższą
czynność wykonywać w obecności upoważnianego przedstawiciela Zamawiającego
z zachowaniem wszelkich wymogów obowiązującego prawa odpadowego.
Wszystkie czynności mają być wykonane zgodnie z 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. z 2010 r.,
Nr 162, poz. 1089).
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń,
spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich, w wyniku zrealizowania usługi
będącej przedmiotem niniejszej umowy.
Pracownikiem upoważnionym ze strony Zamawiającego jest: Tomasz Szczurek, tel.
kontaktowy: 18-26-135-37 w dni pracy Urzędu w godz. 730-1530.
Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy wykona i przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia.
Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu oryginał umowy
zawartej z odbiorcą odpadów zawierających azbest (składowisko ma być zlokalizowane na
terenie Województwa Małopolskiego).
§2
Termin realizacji zamówienia

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony tj. 5-ciu dni od zawarcia umowy do dnia
28.09.2012 r.
W sytuacji wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający
dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
§3
Wartość przedmiotu zamówienia
1. Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z przedłożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy i wynikającą z niej ceną jednostkową za 1 tonę załadunku, wywozu i utylizacji
odpadów zawierających azbest;
2. Szacunkowa ilość odpadów wynosi około … ton;
3. Całkowita wartość zamówienia ustalona została do kwoty …………. zł brutto
4. Wartość rzeczywista za przedmiot umowy wynikała będzie z rzeczywistej ilości odpadów
zawierających azbest odebranych od właścicieli i przekazanych do utylizacji.
5. Cena jednostkowa podana w ofercie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia i nie będzie podlegała zmianie w trakcie trwania umowy.
§4
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości …,… złotych netto za jedną tonę (słownie: ………………. o
podatek VAT [8 %], co daje kwotę …,… złotych brutto za jedną tonę (słownie: ……..).
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
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z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
5. Numer konta bankowego Wykonawcy …
6. Zamówienie będzie rozliczone jedną fakturą końcową.
7. Końcowa faktura VAT będzie realizowana na rachunek bankowy Wykonawcy,
po przedstawieniu kwitów wagowych potwierdzających ilość odpadów, kart przekazania
odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz wykazu osób od
których zostały odebrane odpady.
8. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Zamawiający
zawiadamia pisemnie Wykonawcę w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentów o występujących
w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie 14 dni. Do czasu
zrealizowania wezwania nie może zostać dokonana wypłata wynikająca z faktury VAT.
9. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego niezbędnych ww. dokumentów
10. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
11. Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca
12. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury
§5
Podwykonawcy
Z uwagi na specyfikację zamówienia, Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował w
całości siłami własnymi.
§6
Kary umowne
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy są kary umowne.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% szacunkowej
wartości całego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. W przypadku gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie
wywiązuje się z obowiązków określonych w Rozporządzeniu 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. z 2004 r.,
Nr 71, poz. 649/, oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października
2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów /Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824/, Zamawiający może
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym a Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia.
4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania umowy, zobowiązany jest on do
zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% szacunkowej wartości
zamówienia.
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia. Strony
zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§7
Zmiana umowy
1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
Zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, przedstawionych w
umowie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) Szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
c) Zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego.
d) Opóźnienia przekazania terenu realizacji robót.
e) Zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.
f) Zmiany stawki podatku VAT.
g) Gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego).
§8
Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.

Zamawiający może odstąpić od umowy już podpisanej w przypadku zaistnienia okoliczności
wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy
przysługuje wówczas wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części prac objętych
umową.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie
stanowią inaczej.
Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.
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Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
2. Wykaz posesji - załącznik nr 2
3. Wzór protokołu - załącznik nr 3
ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 3 do umowy

Protokół (wzór)
sporządzony w dniu : ____________________ w obecności pracownika Urzędu Gminy Czarny Dunajec, pracownika

firmy _________________________________________
dokonano

zwarzenia

samochodu

ciężarowego

o

nr

rejestracyjny

_____________________

nie

załadowanego/załadowanego odpadem azbestowym*, waga samochodu wyniosła : _______________________ Wagę
samochodu zmierzono w miejscowości Czarny Dunajec,

adres : ____________________________________________________________________

Podpisy:
Tomasz Szczurek ---------------------- pracownik Urzędu Gminy - _____________________

____________________________ - pracownik firmy wywozowej - __________________

* - podkreślić właściwe
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