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Załącznik nr 9 do SIWZ 

-projekt- 

UMOWA  Nr .......... 

 
W dniu ......................... 2012 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin zwaną dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy – lek. wet. Ryszard Gałka, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszka Zakrzewska, 

a 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym z dnia .................................... została zawarta umowa o następującej treści: 

 

                                                     § 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usługi 

polegającej na: odbiorze zalegających na posesji odpadów zawierających azbest (płyty 

azbestowo-cementowe płaskie i faliste) od właścicieli, zarządców lub użytkowników gospodarstw 

domowych położonych na terenie Gminy Lutocin i przygotowaniu ich do załadunku poprzez 

ułożenie na palecie i obfoliowanie, załadunku na środek transportu, transporcie i przekazaniu 

tych odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji. 

Zamawiający przewiduje do usunięcia około  185 ton odpadów zawierających azbest. 

2. Szczegółowy zakres usługi reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca 

integralną część umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Oświadcza, że posiada niezbędny tabor specjalistyczny, urządzenia 

techniczne i sprzęt do wykonywania prac określonych w § 1 oraz gwarantuje możliwość i 

niezawodność ich wykonania. 

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę  min. 50 000 zł., przez cały okres trwania 

umowy oraz umowę ze składowiskiem położonym najbliżej miejsca powstawania odpadów w 

zakresie gotowości przyjęcia odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lutocin.  
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§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, z których ma być zebrany odpad oraz 

ustali termin wykonania danego zlecenia, jak też poinformuje pisemnie lub telefonicznie 

właścicieli nieruchomości o terminie odbioru odpadów zawierających azbest.  

 

§ 4 

1. Cena odbioru i przygotowania do załadunku, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia 1 Mg 

odpadu zawierającego azbest ustalona w wyniku przeprowadzonego postępowania wynosi: 

……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….)., w tym podatek VAT: …………. zł 

(słownie: ……………………………….). 

2. Cena jednostkowa nie ulegnie zmianie z tytułu wzrostu cen na rynku lub zmiany wysokości 

podatku VAT w trakcie trwania umowy. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie będzie płatne wg ilości ton wykonanego zamówienia. 

2. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ………………… zł. brutto. Ostateczna wartość zamówienia 

zostanie ustalona po wykonaniu zamówienia wg. zasady:  

             Ilość ton  x  cena = wartość zamówienia 

3. Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane  i  potwierdzone  przez  Zamawiającego  usługi nastąpi na 

podstawie faktury VAT, sporządzonej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu  

umowy  przez  uprawnionych  przedstawicieli stron. 

4. Zapłata  wynagrodzenia   nastąpi  w formie  przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie 

do 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT (po uzgodnieniu dokumentacji z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). 

5. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, 

jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu. 

6. Wykonanie  zamówienia  potwierdzone  zostanie  w  formie  załączników  do  faktury:  

1) protokołów odbioru potwierdzonych przez właścicieli nieruchomości, z których zebrano 

odpady zawierające azbest wg wzoru stanowiącego zał. do SIWZ, 

2) kopi dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji odebranych materiałów 

zawierających azbest w postaci Karty Przekazania Odpadów - wg wzoru stanowiącego zał. 

do SIWZ, 

3) dokumentów wagowych ze składowiska. 

7. Do faktury Wykonawca dołączy sprawozdanie zawierające dane o zrealizowanych  zamówieniach 

z wyszczególnieniem danych osób fizycznych na posesjach, z których dokonano usunięcia 

azbestu oraz ilość azbestu w tonach.    
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   § 6 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 września 2012 r. 

 

                                                              § 7 

1. Zamawiający zastrzega stosowanie kar umownych w przypadku braku realizacji terminowych 

warunków umownych na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę lub nie spełnienia warunków określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. 

3. Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  w  razie  wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą  polubownie.  W  przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§  9 

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y :                                             W Y K O N A W C A : 

 

1. ......................................................                         1.  .........................................................    

2. ......................................................                         2. ..........................................................

      


