UMOWA Nr ZP.273.

.2017

zawarta w dniu ………………..2017 roku w Lubrańcu, pomiędzy:
Gminą Lubraniec, ulica Brzeska 49; 87-890 Lubraniec zwaną dalej „Zamawiającym",
reprezentowaną przez :
1. Burmistrza Lubrańca – Pana Stanisława Budzyńskiego
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Gminy – Pani Ewy Janickiej
a:
………………………………
………………………………
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z późn. zm.),
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie roboty budowlanej, polegającej na demontażu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na
terenie gminy Lubraniec.
2. Zakres robót do wykonania:
- demontaż pokrycia dachowego zawierającego azbest na wskazanych przez Zamawiającego
budynkach znajdujących się na terenie Gminy Lubraniec, pakowanie, załadunek, transport odpadu
niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania w szacowanej ilości 1 000 m2,
rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów
określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późn.
zm.) ,
- zbiórka, transport i unieszkodliwianie pokrycia dachowego zawierającego azbest z terenu Gminy
Lubraniec w ilości szacunkowej 97,81 t. Pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z
miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania w szacowanej ilości 1 000 m2, rozładunek i
zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 z późn. zm.) ,
3. Robota budowlana musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się
z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia i licencje na
wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz. 21 z późn. zm.) oraz
aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25
poz. 150 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi.

-

-

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj.
Dz. U z 2004 roku Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.)
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010 roku Nr 249, poz.
1673)
§2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
- termin rozpoczęcia – z dniem podpisania umowy,
- termin zakończenia - do 30 września 2017 roku
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie stosując niżej wymienione
stawki:
- Demontaż wyrobów zawierających azbest – ………………….brutto /1 m2
- Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – …………brutto/1 Mg
2. Należność za przedmiot umowy stanowi iloczyn cen jednostkowych określonych w ust. 1 oraz
ilości faktycznie unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, wynikających z kart ewidencji
odpadów oraz kart przekazania odpadów, potwierdzających unieszkodliwianie odpadów na
składowisku odpadów niebezpiecznych.
§4
1. Wypłata należności określonej w § 3 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej
po zrealizowaniu zamówienia w oparciu o protokoły częściowe, podpisane przez właścicieli
nieruchomości, gdzie realizowany był przedmiot zamówienia, protokół końcowy odbioru prac z
załączeniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów, potwierdzających
unieszkodliwianie odpadów na składowisku odpadów niebezpiecznych.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w
formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie jednego
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§7
Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, objęte niniejszą umową własnymi siłami.

§8
Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy należy:
- urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania,
jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na
placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie
budowy),
- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem
warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu wykonawca nie będzie wysuwał żadnych
roszczeń wobec Zamawiającego,
- likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż
7 dni od daty dokonania odbioru końcowego,
- ubezpieczenie miejsca świadczenia usług od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia,
- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:
- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich
przebywających w rejonie prowadzonych robót budowlanych,
- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów,
materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji
przedmiotu umowy,
- pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
- natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy,
a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.
- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót
lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.
§9
Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej umowy należy:
- dostarczenie w dniu podpisania umowy adresów właścicieli nieruchomości, na których będzie
realizowany przedmiot zamówienia,
- dokonanie odbioru przedmiotu umowy,
- terminowe realizowanie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.
§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.
§ 11
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającemu.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 13
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

egzemplarzach,

§ 14
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………
Wykonawca

………………………………
Zamawiający

