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                       Załącznik nr 4  

                                                               ogólne warunki umowy 

       Projekt 

UMOWA Nr …....2021 

 
zawarta w dniu ….................2021 r. pomiędzy: Gminą Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów                     
NIP: 811-17-14-505  zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy – Pana Arkadiusza Barana  
przy kontrasygnacie 
 Skarbnika Gminy – Pani Joanny Bednarczyk 
 
a ….............................................................................................................. reprezentowanym przez  

- …..................................................................................................................................................... 

 zwanym dalej "Wykonawcą" . 

§ 1. 

 

1. Na podstawie postępowania prowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), do 
którego nie mają zastosowania przepisy tej ustawy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje 
się wykonać usługę  polegającą  na:  
- odbiorze płyt (wcześniej zdemontowanych) zawierających azbest, znajdujących się na posesjach 

na terenie Gminy Tczów, zabezpieczeniu powstałych odpadów azbestowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów na 
składowisko odpadów niebezpiecznych w ilości 5975 m² – 89,625 Mg.    

- dostarczeniu zamawiającemu co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, dobrej jakości 
kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania na nośniku elektronicznym 
(formalny wymóg wniosku złożonego do WFOŚiGW).  

- uporządkowaniu nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu 
stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu potwierdzonego 
przez osoby, u których było realizowane zamówienie.  

- potwierdzeniu przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (karta przekazania odpadu 
Wykonawcy) oraz protokołu demontażu płyt eternitowych. 

- oświadczenie Wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu 
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 
ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów                             
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn.zm.). 

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych 
powstałych w wyniku prowadzenia prac. 

Po wykonaniu zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów na 
składowisko, potwierdzające ilość odpadów w Mg oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania 
prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego. 

 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi: …......................2021 r. 
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3. Zakończenie robót nastąpi: 15.10.2021 r. 
 
 

§ 2. 

1. Uprawnionymi do kontaktu między stronami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 
umowy są: 
z ramienia Zamawiającego: Danuta Wolszczak  tel. 48 676 80 23 wew. 303 
z ramienia Wykonawcy: ….............................................................................................. 

2. Potrzebne uzgodnienia i informację związane z wykonaniem usługi polegającej na koordynacji 
wykonania zadań określonych w § 1 niniejszej umowy przekazywane będą pisemnie  
i parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby. 

3. Ze strony wykonawcy funkcję inspektora nadzoru będzie pełnił.............................................. 
 

 
§ 3. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 

          - 1 Mg płyt azbestowych  ( transport, utylizacja) 
     w kwocie netto …...........................................................................złotych +……... % VAT. 
     Razem: ….................................................................................................... złotych (brutto) 
    ( słownie: …..............................................................) 

           
Łączna wartość zamówienia : …............................................zł (brutto) 
(słownie: …..............................................................................................) 
 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  NIP:………. 
 

§ 4. 
 

Integralną część składową niniejszej umowy stanowią: 
1. oferta Wykonawcy, 
 

§5. 
 

Strony ustalają następujące zasady rozliczenia robót: 
 
1. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi fakturą po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu 

umowy. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego, a zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto 
podane na fakturze VAT.   

2. Zamawiający informuje, że faktury należy wystawiać na poniższe dane: 
        Gmina Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, NIP: 811-17-14-505 
 

§6. 
 

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą, stanowić kary umowne. 
 

Ustala się  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach : 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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1) za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  3 ust.1 umowy licząc za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad  nie dających się usunąć,                                     
a umożliwiających  eksploatację obiektu w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust. 1 umowy, 

3) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające odbiór robót Wykonawca nie 
otrzyma wynagrodzenia, a zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz  
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy ( np.: 
opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych w umowie )  
karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:                                                                                                         

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 2 %     
wynagrodzenia  umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie następuje z powodu       
tego, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

 
§7. 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenia do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla zamawiającego, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie                         
w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
§8. 

 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od     

umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca, licząc od powzięcia    
wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać 
wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia od niej odstąpienia. 

 
 

§9. 
 

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, 
którzy zgłosili chęć odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. 

2. Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania 
danych osobowych na cele realizacji zadania.    
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§10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu Cywilnego, zaś            
w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

§11. 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla 
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny. 
 

§12. 

Umowę niniejszą sporządzono w  4 egzemplarzach w tym 3 egzemplarze dla zamawiającego                        

i 1 egzemplarz dla wykonawcy. 

Zamawiający     Wykonawca 
 


