Załącznik nr 5 Projekt umowy

UMOWA GK.032.

.2021

zawarta w dniu …………… r. pomiędzy następującymi Stronami:
Gminą Rozprza mającą swą siedzibę w Rozprzy przy ul. Aleja 900 –lecia 3, 97-340 Rozprza
reprezentowaną przez
Wójta Gminy Rozprza
–
Janusza Jędrzejczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogdana Góreckiego
NIP 771-26-57-591, Regon 590648008, Nr BDO 000508590
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………prowadzącym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji I Informacji
o Działalności Gospodarczej ……………………….NIP…………, Regon …………………..
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
Umowę zawarto po przeprowadzeniu rozeznania cenowego bez stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na wykonanie
usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza
w ramach realizacji zadania p.n. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Rozprza w roku 2021”, dofinansowanego w formie dotacji z środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Zamówienie poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza, polegających w szczególności na:
przygotowaniu do transportu, transporcie, unieszkodliwianiu poprzez składowanie.
2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający planuje usunąć z terenu Gminy Rozprza łącznie
ok. 170,00 Mg wyrobów zawierających azbest.
3. Szczegółowy wykaz ilości i miejsc odbioru wyrobów zawierających azbest zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przygotowania do transportu i transportu odebranych wyrobów zawierających azbest
specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami
prawnymi,
b) przekazania wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego
celu przeznaczone składowisko.
2. Na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca ustalać będzie
szczegółowe terminy odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielami posesji na
których są składowane, z zachowaniem terminu określonego w § 3.
3. Wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół odbioru wyrobów
zawierających azbest, którego jeden egzemplarz przekaże Zmawiającemu.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 w szczególności powinien zawierać następujące dane:
imię i nazwisko właściciela posesji, adres posesji, z której odbierany jest azbest, datę odbioru
oraz przybliżoną wagę odebranego wyrobu zawierającego azbest (wzór protokołu stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa oraz do przekazania Zamawiającemu
dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu
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zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu:
1) karty przekazania odpadów na składowisko do unieszkodliwienia;
2) pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania, z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3
rozporządzenia 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 2004r., Nr 71 poz. 649 ze zm. i z 2010 r., Nr 162
poz. 1089);
3) protokołów odbioru wyrobów zawierających azbest z każdej posesji.
§3
Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 30 listopada 2021 r.
§4
Warunki realizacji umowy
1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki oraz za szkody wyrządzone na
mieniu lub osobie, w tym za zniszczenia własności prywatnej, lub wobec osób trzecich,
pozostające w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności
obejmującej przedmiot umowy.
3. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników, niezbędnych do wykonywania
przedmiotu umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do:
- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z należytą
starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej, gwarantującymi wykonanie
przedmiotu umowy we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających
azbest;
- zgłaszania z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniających lub
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
- zachowania przepisów BHP i warunków bezpieczeństwa;
- zabezpieczenia terenu wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
5. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają:
- aktualne badania lekarskie,
- są przeszkoleni w zakresie BHP z uwzględnieniem wymogów dotyczących prowadzenia
prac przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
- są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe za 1 Mg wyrobów zawierających azbest określoną w ofercie w wysokości:
………. zł netto (słownie: ……..… ) w tym obowiązująca stawka podatku VAT 8 %:
………. zł.
2. Łączne wynagrodzenie wykonawcy za planowaną ilość przedmiotu umowy określoną
w § 1 ust. 2, ustalone w oparciu o cenę ryczałtową za 1Mg wyrobów zawierających azbest
zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: ……………….. zł brutto (słownie:
…………………………….…) w tym obowiązująca stawka podatku VAT 8 %: ……... zł.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczne ilości wykonania przedmiotu umowy
w oparciu o cenę ryczałtową za 1Mg, o której mowa w ust. 1 na podstawie ilości określonej
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w protokołach, kwitach wagowych oraz kopii karty przekazania odpadu na składowisk
odpadów niebezpiecznych.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszt przygotowania do transportu, koszt
transportu, koszt przekazania wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwiania na
odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym
do wystawienia faktury VAT.
6. Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie Zamawiającemu:
1) protokołów odbioru wyrobów zawierających azbest z każdej posesji;
2) dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadów do unieszkodliwienia – karta
przekazania odpadów na składowisko;
3) wykazu nieruchomości na terenie, których wykonano prace wraz z podaniem
odebranej ilości wyrobów zawierających azbest;
4) pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac.
7. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niezrealizowanie umowy w terminie określonym w § 3 – 0,5 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust 2 za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy;
2) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 2.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wysokość
poniesionych szkód przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującemu
Wykonawcy.
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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