Załącznik nr 4

Wzór - UMOWA Nr …….
została zawarta w dniu ………………… w Głowaczowie pomiędzy Gminą Głowaczów
z siedzibą: 26 – 903 Głowaczów ul. Rynek 35, tel. (48)6231075, fax. (48) 6231217,
NIP: 812-18-39-384, REGON: 670223646, reprezentowaną przez:
- Wójt Gminy – …………………………
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a firmą: …………………………………………………………………………………………………
z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:
- ………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………… ………………………………………………………………
Nr telefon: ………………, nr faksu: …………………………., e –mail: ……………………………..
NIP: ……………………………………….., REGON: ……………………………….
zwaną w treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na
przygotowaniu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Głowaczów.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z posesji osób fizycznych i jednostek samorządu
terytorialnego wraz z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów
zawierających azbest.
3. Przewidywana do odbioru ilość wyrobów zawierających azbest wynosi 300 Mg.
4. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy adresy posesji z
których należy dokonać odbioru wyrobów zawierających azbest.
5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od przekazania przez Zamawiającego adresów
posesji ustalić z ich właścicielami termin odbioru składowanych wyrobów zawierających azbest –
opracować harmonogram odbioru. Powyższy harmonogram odbioru należy dostarczyć
Zamawiającemu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminów odbioru wyrobów zawierających azbest
zgodnie z opracowanym harmonogramem.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w/w prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami i opisem warunków zamówienia.
8. Odebrane wyroby azbestowe Wykonawca z obowiązany jest przewieźć na składowisko odpadów
celem ich unieszkodliwienia.
§ 2.
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: od daty podpisania umowy do 30 września
2019 r.
2. Zakończenie odbioru z każdej posesji będzie udokumentowane :
a). oświadczeniem właściciela posesji o zakończeniu prac i braku uwag,
b). oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu.
§ 3.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z zapytaniem cenowym oraz
wybraną ofertą, jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez cały okres realizacji robót, jak również nie wypłaca
się zaliczek na poczet przyszłych robót.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wynosi kwotę :
a. Cena netto …............................zł (słownie……..………………………………………
b. Podatek VAT – … % ...........................................zł (słownie: …………………………
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c. Cena brutto ............................. zł (słownie: ..................................................................

4.
5.
6.
7.

W tym cena za 1 Mg wynosi:
a). Cena netto …............................zł (słownie……..………………………………………
b). Podatek VAT – … % ...........................................zł (słownie: …………………………
c). Cena brutto ............................. zł (słownie: ..................................................................
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy, wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta
wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na podstawie
faktury, a podstawą do jej wystawienia jest protokół z bezusterkowego odbioru wykonanych usług.
Płatność faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do … dni od daty
dostarczenia faktury do Zamawiającego .
§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, z zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy,
przy zachowaniu należytej staranności
z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
prowadzonej działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie
niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.
§ 5.
1. Kary umowne:
1.1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu określonego w § 2
niniejszej umowy,
b) za zwłokę w nieterminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,05%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru,
c) za odstąpienie od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
1.2. Zamawiający zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy,
c) za zwłokę w płaceniu faktur w wysokości odsetek ustawowych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 6.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za szkody
powstałe w związku z jego działalnością, w tym dotyczące uszkodzeń lub zniszczeń na posesjach.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
a) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy,
b) siły wyższej uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,
c) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
d) zmiany danych teleadresowych.
3. Zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron i wymagają formy pisemnej, pod
rygorem ich nieważności.
4. Zakazane są zmiany umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych
dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§ 8.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egz. dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1
2. Zapytanie ofertowe – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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