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Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego   

Wzór umowy 
UMOWA Nr 272. ..… .2018 

zawarta w dniu ....................... w Stanisławowie pomiędzy: 

Gminą Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-21-47-156, REGON 711583424 

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

Adama Sulewskiego – Wójta Gminy Stanisławów 

przy kontrasygnacie Danuty Słowik – Skarbnik Gminy 

a 

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

z siedzibą: …..................................................................... 

NIP: …....................................... 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem 

udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro netto, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na realizacji 

zadania pn.: Demontaż, przewiezienie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

oraz odbiór z nieruchomości, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stanisławów. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które 

stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu umowy – od daty podpisania umowy do dnia 15.10.2018r. 
 

§ 3. 
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: 
a) za zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest: 
cena netto: …......... zł./1 Mg x 12,38 Mg = …............... zł.  

(słownie: …...............................................................................................................................) 
+ podatek VAT ......% tj. .............. zł. = …................... zł. brutto  

(słownie: …...............................................................................................................................) 
 

b) za odebranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest: 
cena netto: …........... zł./1 Mg x 58,18 Mg = ….............. zł.  

(słownie: …..............................................................................................................................) 
+ podatek VAT …...% tj. …........... zł. = …................. zł. brutto  

(słownie: …...............................................................................................................................) 
RAZEM: cena netto: ….................................... zł + podatek VAT …...... % =  

cena brutto: …................................ zł (słownie: ......................................................................................) 
 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany zakresu ilościowego i odpowiednio wartości 

wykonanego zamówienia. 
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§ 4. 
Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót: 

1. Rozliczenie za wykonanie usługi odbędzie się fakturą zbiorczą, po odbiorze wyrobów 

zawierających azbest ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego posesji.  
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

robót, protokoły wykonania usługi podpisane przez właścicieli nieruchomości, od których 

odbierane będą wyroby zawierające azbest wraz z kartą przekazania odpadu na składowisko 

oraz dokumentacja fotograficzna z przebiegu realizacji prac.  
3. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP: 8222147156 

Odbiorca i płatnik: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. 

4. Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy ustala się w terminie 30 dni od daty złożenia 

faktury VAT Zamawiającemu. 
§ 5. 

1. Ze strony Zamawiającego przedstawicielem będzie: ................................. tel: ........................... 
2. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem będzie: ....................................... tel: .......................... 
3. O zmianie przedstawicieli Strony będą na bieżąca się informowały. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy za pomocą osób zdolnych do 

wykonywania zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień zwłoki, 
b) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za 

realizacje przedmiotu umowy. 
3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wartość kar umownych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
4. W razie zaistnienia istnienia 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 przypadku, o którym mowa, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, a Zamawiający nie uiszcza kary 

umownej, o której mowa w ust. 2. 
5. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy, 

Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia do przestrzegania 

przepisów prawa, a w szczególności: 
a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 

wyrobów (Dz. U. Z 2005r. Nr 216, poz. 1824), 
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Z 

2004r., Nr 71, poz. 649). 
2. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów wymienionych w ust. 1 

niniejszego paragrafu Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
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§ 8. 
Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie: 

a. zmiany terminu wykonania umowy, 
b. zmiany terminów płatności z uwagi na okoliczności dotyczące Zamawiającego, niezależne od 

niego lub będące następstwem siły wyższej, bez zmiany wysokości wynagrodzenia brutto za 

realizację całego przedmiotu umowy, 
c. zmiany wielkości zamówienia w przypadku nie uzyskania dofinansowania na odbiór wyrobów 

zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
d. zmiany ilości wyrobów zawierających azbest po wykonaniu dokładnych pomiarów w trakcie 

realizacji umowy, 
e. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym – zmiana stawki podatku VAT, 

w przypadku wystąpienia takich zmian, jeżeli będą one miały wpływ na realizację przedmiotu 

umowy. 
§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd. 
3. Oferta Wykonawcy złożona w trybie postępowania zgodnego z obowiązującym 

u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, stanowi integralną 

część umowy. 
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 


