PROJEKT
UMOWA Nr ………………….
zawarta w dniu ………………….2018r. w Czeremsze, Gmina Czeremcha pomiędzy:
1. Gminą Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, NIP 6030000203
reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy Czeremcha – inż. Michała Wróblewskiego
zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym" przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Czeremcha
Pani Mirosławy Kondrackiej-Najbuk
a
…………………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ……………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy "Wykonawcą" o następującej treści:

Na podstawie postępowania przeprowadzo nego zgodnie z zarządzeniem Nr 4/17 Wójta
Gminy Czeremcha z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o
wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
przedmiotem zamówienia oraz na warunkach określonych poniżej i zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy:
§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie załadunku i transportu do miejsca
unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest z zabudowań
indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha, wyrażająca się następującą sekwencją
czynności:
1) Załadunek na oznakowane, specjalistyczne środki transportu,
2) Transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsc ich unieszkodliwienia wskazanych
przez Wykonawcę. Odbiorcy odpadów wskazani przez wykonawcę powinni posiadać stosowne
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i
umowę zawartą z Wykonawcą,
3) Zdeponowanie na składowisku odpadów przetransportowanych odpadów zawierających azbest,
4) Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej art. 36 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów
dokumentów określonych rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30 poz. 213),
5) Przekazywanie na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących realizowanych usług.
2. Zamawiający przewiduje iż w czasie obowiązywania

niniejszego zamówienia ilość odpadów

azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych kształtować się będzie w następującej
wielkości ok. 50000,00 kg, przy czym Zamawiający zastrzega, iż ze względu na charakter prowadzonej
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usługi wartości podane wyżej mogą w trakcie realizacji zadania ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

3. Cena za wykonywanie przedmiotu niniejszego zamówienia w rozumieniu powyższych zapisów to
cena łączna brutto właściwego zabezpieczenia odpadu zawierającego azbest, załadunku na
właściwy
do
tego
transportu
środek
transportu
i
transportu
do
miejsca
unieszkodliwienia
oraz
koszty
unieszkodliwienia
1
kg
azbestu
z
zabudowań
indywidualnych (oraz inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha oraz wykonania przez
Wykonawcę wszelkich czynności z tym związanych określonych jako przedmiot umowy.
4. Kompleksowa usługa w zakresie załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz
unieszkodliwienie pokryć dachowych o zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz
inwentarskich) z terenu Gminy Czeremcha jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku".
§2
1. Zamawiający uprawniony jest do bezpośredniej kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę i jego pracowników lub podwykonawców.
2. Nieprawidłowości wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy dokumentowane

będą

przez Zamawiającego pisemnym protokołem.
3. W przypadku

stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania

przedmiotu

umowy, Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie o zakresie kontroli załączając jednocześnie
odpis protokołu kontroli.
4. Wykonawca

zobowiązany

jest

pod

rygorem rozwiązania

umowy

z jego

winy

usunąć

nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie 24 godzin (w dni robocze) od
chwili otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowym wykonywaniu umowy.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego 3 (trzech) przypadków nie wykonywania przedmiotu umowy
lub nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do rozwiązania
umowy z winy Wykonawcy.
§3
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) terminowe wykonywanie przedmiotu umowy,
2) wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym

Prawem budowlanym,

normami oraz

sztuką budowlaną oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
3) informowanie

Zamawiającego

o

wszystkich

sprawach

związanych

z

wykonywaniem

przedmiotu umowy,
4) dokumentacja fotograficzna nieruchomości,

z których usunięto wyroby/odpady zawierające

azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej,
5) stosowanie się do poleceń Zamawiającego związanych z przedmiotem umowy,
6) udokumentowane na piśmie uzgodnienie z osobą na posesji której ma być wykonywany przedmiot
niniejszej umowy terminu wykonania odbioru odpadów zawierających azbest ( z podaniem daty
dziennej i godzinowej),
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7) każdorazowe informowanie Zamawiającego o zmianie instalacji do utylizacji odpadów
zawierających azbest oraz przedstawianie kopii umowy z instalacją oraz decyzji i pozwoleń
instalacji

wymaganych

prawem, w tym

pozwolenia

do przyjmowania

i

unieszkodliwiania

odpadów zawierających azbest,
8) przekazanie niezbędnych dokumentów potwierdzających odebranie i przekazanie do utylizacji
wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu Gminy Czeremcha.
2.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowe realizowanie płatności w uzgodnionych przez strony terminach.
§4
1. Termin rozpoczęcia niniejszej umowy strony określają na dzień zawarcia umowy.
2. Terminem zakończenia realizacji niniejszej umowy będzie dzień 28.09.2018 r.
§5
1. Strony umowy jednomyślnie oświadczają, że obowiązującą w toku realizacji niniejszej umowy
formą rozliczeń jest wynagrodzenie określone

na

podstawie stawki za

1 kg określonej w

formularzu ofertowym oraz faktycznie wykonane prace.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynagrodzenie za
załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania oraz zdeponowanie na składowisku odpadów
powstałych odpadów zawierających azbest w kwocie: brutto złotych za 1 kg : …………….. zł
(słownie: ………………………./100 grosze brutto).
3. Wynagrodzenie ostateczne za zrealizowany przedmiot zamówienia zostanie obliczone na podstawie
dokumentacji potwierdzającej faktyczną ilość wykonanej usługi, zatwierdzonej przez przedstawiciela
zamawiającego. Cena ofertowa za 1 kg będzie przemnożona przez faktyczną ilość odpadów ujętych w § 5
ust. 2. Dokumentacja wykonanej usługi wymaga wersji papierowej na każdym etapie ustalania
ostatecznego wynagrodzenia za realizowany przedmiot zamówienia.
4. Wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 2 obejmuje wszelkie elementy inflacji

w okresie realizacji

przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy na podstawie faktury końcowej w terminie 30
dni od chwili złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu
umowy.
6. Postawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest:
1) Protokół końcowy spisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę, protokoły
częściowe spisane przez właścicieli budynków oraz Wykonawcę - po zakończeniu prac na danej
posesji, potwierdzający ilość odpadów zawierających azbest oraz karty przejęcia odpadów,
2) Karta przekazania odpadu ze składowiska, określająca ilość przekazanych odpadów.
7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w
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terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 1 i 2.
1) Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy po pisemnym potwierdzeniu przez
podwykonawców dokonania na ich rzecz i korzyść płatności wynikających z zawartych z nimi przez
Wykonawcę umów dotyczących niniejszego zamówienia,
2) Jeżeli

podwykonawca

nie

występuje,

Wykonawca

zobowiązany

jest

do

złożenia

Zamawiającemu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej o wykonaniu przedmiotu
zamówienia siłami własnymi.
8.

Do

odbioru

przedmiotu

umowy

po

stronie

Zamawiającego

upoważniony

jest:

stronie

Wykonawcy

odpowiedzialny m

jest

Kierownik Referatu GK,GGiOŚ – Elżbieta Popko
Inspektor - mgr Ireneusz Leoniuk
Referent - inż. Iwona Rożuk
9. Za

realizację

przedmiotu

umowy

po

………………………………….. przedstawiciel Wykonawcy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez
zachowania terminów wypowiedzenia, bez jakichkolwiek skutków odszkodowawczych po jego stronie
w wypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed
przystąpieniem do realizacji umowy,
2) jeżeli został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w terminach określonych w niniejszej
umowie,
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
lub wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy dla swojej skuteczności wymaga formy pisemnej.
3. W wypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są w terminie 3 dni od doręczenia pisma o
odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania przedmiotu umowy na dzień
odstąpienia.
4. Strony jednomyślnie postanawiają, iż:
1) nie rozpoczęcie przez Wykonawc ę wykonywania niniejszej umowy w terminach określonych
niniejszą umową,
2) odstąpienie od wykonywania umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego,
3) zawinione wykonywanie umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
powodują zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
5. Jeżeli w skutek nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania umowy przez Wykonawcę
powstała szkoda po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej
wysokości a w przypadkach opisanych w § 6 pkt. 4 także w pełnej wysokości niezależnie od
naliczonej kary umownej.
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§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony zobowi ązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy właściwym dla rozstrzygania
sporów między stronami niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału: dwa
dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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