
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Istotne postanowienia umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na odebraniu z 

posesji, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest (odpadów) z obiektów 

będących własnością osób fizycznych na terenie Gminy w ramach realizacji zadania pod nazwą 

„Usuwanie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Augustów”. 

2. Strony zakładają, iż przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje odebranie z posesji, 

transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości około 1 313,20 m2  tj. 

19,698Mg (przyjmuje się, że 1m2 płyty waży 15 kg). 

3. Podane w ust. 2 ilości są szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź 

zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac. Wskazane ilości mogą ulec zmianie 

uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości i 

przeprowadzona inwentaryzacja. 

4. Przez transport strony umowy uważają również przygotowanie do transportu, opakowanie, 

oznakowanie oraz załadunek i rozładunek wyrobów zawierających azbest, odebranych z terenu 

nieruchomości. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem wyrobów zawierających azbest do 

unieszkodliwienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości termin 

demontażu. 

7. Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu 

odpadów. 

§ 2 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 w terminie od dnia podpisania umowy do 

30 września 2020 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac, 

uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, do 

rozpoczęcia prac na terenie Gminy Augustów, w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania terminu odbioru wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego przedmiotu umowy bez 

korzystania z usług podwykonawców. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia za 1 Mg usuniętych wyrobów budowlanych 

zawierających azbest wynosi netto bez podatku VAT…………. zł/1Mg (słownie: ………….), 

podatek VAT ……. zł, brutto ……. zł/1 Mg (słownie…). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty kompleksowego 

wykonania zadania odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów, w tym wszystkie należne 

opłaty i podatki. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że płatność wynagrodzenia z § 3 dokonana będzie na podstawie faktury VAT, 

wystawionej po zrealizowaniu przez Wykonawcę wszystkich usług określonych w § 1, w terminie 

21 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku niepodpisania umowy przez Gminę z WFOŚiGW zadanie nie zostanie zrealizowane, 

a Wykonawcy nie przysługują wobec Gminy żadne roszczenia pieniężne z tego tytułu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów 

zostały odebrane i na jaką kwotę. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie faktyczna ilość zrealizowanych usług określonych w 



§ 1, potwierdzona protokołem odbioru końcowego przyjętego bez zastrzeżeń i podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. Płatność wynagrodzenia określonego § 3 dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………………….. 

6. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) oświadczenia wraz z wykazem posesji, potwierdzające odbiór wyrobów zawierających azbest 

(potwierdzające ilość w m2 i Mg odebranych odpadów azbestowych przeznaczonych do 

unieszkodliwienia), podpisane przez właściciela, u którego wykonano usługę; 

2) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, w tym 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. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), wraz z wykazem nieruchomości którego 

oświadczenie dotyczy; 

3) karty przekazania odpadów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia na odpowiednim 

składowisku odpadów azbestowych wraz z zestawieniem. 

7. Przedstawiciel Gminy i Wykonawca po wykonaniu usługi spiszą protokół odbioru zawierających 

co najmniej dane właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest 

oraz ich ilość. 

8. Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, NIP:846-15-95-610. 

Płatnik: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach oraz 

wysokościach: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2.000,00 zł. 

3) za nieterminowe, niezgodne z harmonogramem wykonanie usługi w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2.000,00 

zł. 

3. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić 

od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

zrealizowanej części umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z naliczeniem 

kar umownych, w następujących przypadkach: 

1) nieterminowego wykonywania usług i czynności określonych § 1 oraz § 2; 

2) niedotrzymania innych postanowień umowy określonych § 4 oraz § 6. 

§ 6 

1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca dokona zgłoszenia 

przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest 

(właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia 



Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 

649 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 

2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162 poz. 1089 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac okazać dowód dokonania 

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie 

traktowane jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować wykonywanie usług oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość wykonywania usług przez cały czas realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu zgodnie z wymogami technicznymi i zasadami 

BHP. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy właścicielowi nieruchomości oraz osobom trzecim. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody w mieniu i wobec osób trzecich 

powstałych w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad właściwym wykonywaniem przedmiotu 

umowy. Pracownik Zamawiającego ma prawo wstępu na teren wykonywania usług, sprawdzania 

zgodności wykonywanych prac z przepisami prawa dotyczącymi bezpiecznego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest i sprawdzania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia uchybień 

zostanie sporządzony protokół, a Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia uchybień w 

wyznaczonym terminie. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa związane z 

należytym wykonaniem przedmiotowej umowy. 

§ 8 

1. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy do ich rozstrzygnięcia 

będzie właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny. 

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy 

 

 

 
 

Wykonawca: 
 
 
 
 

Zamawiający: 

………………………………… ………………………………… 
 


