
UMOWA NR ………………………………

zawarta w dniu ……………………………. r. w Dąbrowie, pomiędzy:
Gminą Dąbrowa, ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, REGON 531413047, NIP 991-
04-58-640, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dąbrowa – Pana Marka Leję, przy udziale
Skarbnika Gminy Dąbrowa – Pani Katarzyny Szafarskiej,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
firmą ……………………………………………, NIP …………………………..

reprezentowaną przez Pana ………………………….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: Demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Dąbrowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego umowy oraz osiągnięcie efektu rzeczowego
i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 9,74 Mg odpadów zawierających
azbest.

§2
1. Planowana ilość przeznaczonych do demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia

wyrobów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu, w przypadku rezygnacji z udziału
w projekcie właścicieli nieruchomości na danym etapie realizacji zamówienia. Nie stanowi
to podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony wykonawcy wobec Zamawiającego, jak
też wobec właściciela nieruchomości, w tym z tytułu wynagrodzenia, odszkodowania lub
innych świadczeń.

2. Wykonawca ma obowiązek poinformować co najmniej na 14 dni przed wejściem na teren
posesji jej właściciela i Zamawiającego o terminie wykonania usługi.

3. Wykonawca staje się wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych
w wyniku przeprowadzenia prac, co potwierdza w karcie ewidencyjnej odpadu i karcie
przekazania odpadu.

4. Po zakończeniu zamówienia Wykonawca z Zamawiającym dokona wizji w terenie, po
której Wykonawca sporządza protokół odbioru końcowego zbiorczy (załącznik nr 2 do
niniejszej umowy) oraz protokół odbioru końcowego indywidualny dla każdej z
nieruchomości (załącznik nr 2a do niniejszej umowy).

5. Wykonawca dokonuje ważenia wyrobów zawierających azbest z udziałem właściciela
nieruchomości i z tej czynności sporządza protokół wg załącznika nr 3 do niniejszej
umowy). Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.

6. Zakończenie prac będzie udokumentowane oświadczeniem (załącznik nr 4 do niniejszej
umowy), o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego
z zachowaniem zwłaszcza właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu karty przekazania odpadów jako dokumenty
potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie
na unieszkodliwianie tego typu odpadów. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu
zestawienie kart przekazania odpadów z poszczególnych nieruchomości wg załącznika nr 5
do niniejszej umowy.

8. Na karcie przekazania odpadu należy określić:



- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych
posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest);
- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające
azbest;
- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 1 września 2018 r., dokument
(oryginał) potwierdzający zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na
usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu (wraz z dowodem złożenia lub
nadania):

- organowi nadzoru budowlanego;
- okręgowemu inspektorowi pracy;
- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.
Po wykonaniu kopii przez pracownika Urzędu Gminy Dąbrowa oryginały dokumentów zostaną
zwrócone Wykonawcy.
10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 1 września 2018 r. harmonogram

prac, uwzględniający m.in. adres nieruchomości oraz termin (dzień-miesiąc-rok), kiedy
będą miały miejsce prace na terenie danej nieruchomości.

11. Wykonawca na czas trwania prac objętych niniejszą umową, zobowiązany jest posiadać
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej wartości
zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 1 września 2018 r.
oryginał ww. polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem opłacenia. Po wykonaniu kopii
przez pracownika Urzędu Gminy Dąbrowa oryginał zostanie zwrócone Wykonawcy.

12. Dokumenty, o których mowa w par. 2 (za wyjątkiem protokołu odbioru końcowego i
protokołów końcowych indywidualnych) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu minimum
7 dni przed planowaną wizją lokalną, o której mowa w par. 2 ust. 4.

13. Przekazanie Zamawiającemu niekompletnych lub błędnych dokumentów o których mowa
w par.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 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. 2004 nr 71 poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr
162, poz. 1089).
2. Wykonawca posiada i będzie posiadał aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym
mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) –
załączono do niniejszej umowy (załącznik nr 6).
3. Wykonawca posiada i będzie posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  ustawy o odpadach lub na
podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.)
lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru o którym mowa  w art. 49 ust. 1  ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) – załączono do niniejszej umowy
(załącznik nr 7).
3. Wykonawca zdeponuje odpady zawierające azbest na składowiskach posiadających decyzję
zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest poprzez składowanie.
Odpad zostanie przekazany celem unieszkodliwienia na składowisko firmy:



1) ……………………………………………………………………………………………………
posiadającej pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest) wydane ……………………………………………….. Nr
………………………….z dnia …………………………. ważną …………………………….;
i/lub
2) ……

4. Wykonawca dokonał wizji lokalnej nieruchomości, z terenu których usuwane będą wyroby
zawierające azbest i nie wnosi uwag.

§4
1. Termin rozpoczęcia prac nie może nastąpić wcześniej niż 10 września 2018 roku.
2. Termin zakończenia: do dnia 21 września 2018 roku.

§ 5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe (z podatkiem od towarów i usług) Wykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy wynosi ………………. zł brutto słownie złotych:
.................................................................................... . W razie zmiany stawki podatku
VAT, kwota wynagrodzenia brutto nie ulega zmianie.

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie proporcjonalnie pomniejszone, w przypadku
wycofania się danego właściciela nieruchomości z udziału w projekcie, w wysokości
wynikającej z oferty Wykonawcy (załączono do niniejszej umowy - załącznik nr 8) dla
danej nieruchomości. W takiej sytuacji wymagany do osiągnięcia efekt rzeczowy
i ekologiczny również zostanie proporcjonalnie pomniejszony wg przelicznika 1 m2

powierzchni dachu, elewacji lub luzu = 13 kg azbestu.
3. Płatność za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie wystawionej przez

Wykonawcę faktury. Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru
końcowego zbiorczego, podpisanego przez strony umowy, po usunięciu ewentualnych
usterek i przekazaniu kompletu dokumentacji celem rozliczenia projektu.

4. Wynagrodzenie będzie zapłacone przelewem bankowym na konto wskazane przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od otrzymania faktury.

§6
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy będą:
a) Nadzorującym wykonanie usługi w imieniu Zamawiającego będą:
- Grzegorz Wocka – tel. 77 464 10 10 w. 111 lub 77 464 10 58;
- Marek Snela - tel. 77 464 10 10 w. 203
b) Odpowiedzialnym za wykonanie usługi w imieniu Wykonawcy będzie:
- …………………….. – tel. ………………………
- ……………………… – tel. ………………………...

§ 7
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny, za którą ponosi

odpowiedzialność wykonawca, wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu
kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w par. 5  ust.1 umowy.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za zwłokę w rozpoczęciu lub
zakończeniu prac umownych w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego
w par. 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

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

4. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach



ogólnych.
5. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia się za dotychczas wykonane prace.

§ 8

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 całości lub części w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Jeżeli 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 wyznaczenia terminu dodatkowego, z winy Wykonawcy jeszcze przez
upływem terminu wykonania, zachowując roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu kar
umownych.

3. Jeżeli 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 niniejszego terminu, Zamawiający może od
umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót
innej osobie, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenia
odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 9

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

2. Wykonawca odpowiada za dbałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem mienia
Zamawiającego lub osób trzecich podczas wykonania prac.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane
swoim działaniem lub zaniechaniem oraz działaniem lub zaniechaniem osób wskazanych
w ust.1, związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa, dotyczące mienia
lub osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami, 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 prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych prac
wraz z zapleczem.

§ 10
1. Zadanie współfinansowane jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
2. Wykonawca współpracuje z Zamawiającym w zakresie przygotowania kompletnej

dokumentacji do celów rozliczenia projektu.
3.  Umowa zawarta jest pod warunkiem, że Gmina Dąbrowa 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 Gminie
Dąbrowa dotacji (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.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2. Spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

         Zamawiający :                              Wykonawca:



Załącznik nr 1 do Umowy nr GO……………………..

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Lp. Właściciel
nieruchomości

Adres
nieruchomości

Zakres
prac 1) Powierzchnia

dachu lub
elewacji2)

 [m2]

1

…

Legenda:
1) DTU – demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów
zawierających azbest;
TU - zbieranie, transport, unieszkodliwienie poprzez składowanie wyrobów zawierających azbest.

2) w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest podano szacunkową powierzchnię (nie
powierzchnię wyrobów - płyt). W przypadku zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów
podano szacunkową powierzchnię  wyrobów (np. płyt).



Załącznik nr 2 do Umowy nr GO…………………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Spisany w dniu …………………..

1. Zamawiający: Gminą Dąbrowa, ul. ks. prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

2. Opis zamówienia i wykonanych usług:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adresy nieruchomości:

1)

2)

…

3. Wykonawca

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

4. Wykonanie usługi rozpoczęto dnia …………………….. zakończono dnia ……………..

5. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest:

………… m2, …………………………. Mg

6. Komisja w składzie:

Zamawiający: Wykonawca:

a) ……………………………. a) …………………………………..

b) ……………………………. b) …………………………………..

c) ……………………………. c) ……………………………………

7. Komisja w składzie j. w. po dokonaniu oględzin wykonanej usługi stwierdza, że usługi

wykonane zostały zgodnie/nie zgodnie z zamówieniem, bez usterek/z usterkami

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

Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia

…………………………………………………

8. Uwagi Zamawiającego

…………………………………………………………………………………………………

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

PODPIS KOMISJI:

 Zamawiający: Wykonawca:

a) ……………………………. a) …………………………………..

b) ……………………………. b) …………………………………..

c) ……………………………. c) ……………………………………



Załącznik nr 2a do Umowy nr GO…………………………
Załącznik Nr 2.5 do umowy dotacji – WFOŚiGW w Opolu

PROTOKÓŁ ODBIORU
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

1. Właściciel nieruchomości:
...................................

2. Beneficjent:
Gmina ....................................

3. Miejsce demontażu, zbierania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest
(dokładny adres):
............................................

4. Ilość usuniętych odpadów:
....... m2;
...... Mg.

5. Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy - że wszystkie dane
zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

6. 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 3 do Umowy nr GO…………………………………..
Załącznik Nr 2.4 do umowy dotacji – WFOŚiGW w Opolu

Wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace związane z demontażem,

zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach

umowy Nr ………… zawartej z ………………………….. w dniu …….. (wykonawca)

Powierzchnia
dachu lub

ścian2)

Ilość
unieszkodliwionych

odpadów
Lp. Właściciel

nieruchomości

Adres
nieruchomości

z której
usunięto
wyroby

zawierające
azbest

Zakres
prac 1) [m2] [Mg]

1 2 3 4 5 7

RAZEM

1) DTU – w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
TU – w przypadku, gdy będzie realizowane zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

2) z których usunięto wyroby zawierające azbest lub powierzchnia płyt wcześniej zdemontowanych

...............................                             ......................................................................
data       podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy



Załącznik nr 4 do Umowy nr GO……………………………
Załącznik Nr 2.3 do umowy dotacji – WFOŚiGW w Opolu

…………………………. r.
(pieczątka firmowa) (miejscowość, data)

Oświadczenie

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

(nazwa i adres wykonawcy)

oświadcza, że wykonywał(-a) prace związane z demontażem i/lub zbieraniem 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 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.):

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)

Załącznik do oświadczenia wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu
terenu z pyłu z dnia …….

Lp. Właściciel nieruchomości Adres nieruchomości z której
usunięto wyroby azbestowe

1 2 3

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



Załącznik nr 5 do Umowy nr GO………………..
Załącznik Nr 2.2 do umowy dotacji – WFOŚiGW w Opolu

Zestawienie kart przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim
składowisku odpadów niebezpiecznych*

Lp. Nr karty*
Data

wystawienia
karty

Demontujący/
zbierający

odpad

Gmina z terenu
której odpad

pochodzi

Przejmujący odpad
na składowisko

celem
unieszkodliwienia

Miejsce
unieszkodliwienia

odpadu

Rodzaj
unieszkodliwio-
nych odpadów

Masa odpadów
poddanych

unieszkodliwieniu
[Mg] **

1
2
3
4
5
6
7
8

…
….

* dotyczy wyłącznie kart przekazania odpadu na składowisko
** należy podac tylko ilośc odpadów pochodzących z terenu gminy składającej zestawienie (dotyczy

przypadków, gdy karta obejmuje odpad pochodzący z terenu kilku gmin)

……………………………………………………………………………………..
podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do reprezentacji Dotowanego




