
                                                                                                         Załącznik nr 4 

WZÓR UMOWY   Nr  …../2022 

 
W dniu  ……………2022 r. pomiędzy  Gminą Zębowice 

 ul. Murka 2,  46-048 Zębowice 

NIP: 576 155 32 41 

zwaną dalej Zamawiającym,   

reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy Zębowice – mgr inż. Waldemara Czaja  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zębowice  – Jadwigi Sajdyk         

a  ……………………………… 
………………………………… 

…………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 Podstawa prawna  

 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz zarządzenie Wójta Gminy Zębowice Nr OrG.120.3.2021 z dnia  

04 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 

jest mniejsza niż 130 000 zł przez Urząd Gminy w Zębowicach. 

 

§ 2 Przedmiot umowy  

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

- demontaż, odbiór, transport  oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z dwóch 

posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zębowice o łącznej ilości 93,00 m² płyt falistych 

azbestowych o łącznej masie 1,29 Mg 

- odbiór, transport  oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z dwudziestu trzech 

posesji zlokalizowanych na terenie gminy Zębowice o łącznej ilości 2 264,30 m² płyt falistych 

azbestowych o łącznej masie 26,20 Mg 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie demontażu, zbierania i transportu odpadów lub posiada 

umowę z podmiotem posiadającym w/w zezwolenia oraz posiada umowę z podmiotem  

uprawnionym do  unieszkodliwiania odpadów stanowiących przedmiot niniejszej umowy". 

 

§ 3 Termin realizacji 

 

Strony ustalają następujący termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 

31.10.2022r. 

       

 § 4 Obowiązki Wykonawcy 

 

1 Wykonawca odbierze odpad od Zamawiającego po otrzymaniu zestawienia, które powinno 

zawierać: 

a) miejsca odbioru odpadów, 

b) ilość odpadu. 

2 Wykonawca poinformuje zamawiającego min. 7 dni przed wykonaniem zadania  o dniu 

 i godzinie odbioru odpadów i przygotuje następującą dokumentację: 



a) kartę przekazania odpadu (po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego  i Właściciela    

       nieruchomości) podpisaną przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości, 

b) protokół z wykonania usługi z uwzględnieniem  wagi zebranego  

          azbestu po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego  i Właściciela nieruchomości, 

c) kolorowe fotografie przed i po odbiorze 

d) protokół końcowy całości zadania 

e) karta przekazania odpadu na łączną ilość zebraną z terenu gminy Zębowice      

         podpisaną przez firmę odbierającą azbest.   

 

§ 5 Warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 1 zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:             

      

Lp. 
Adres 

nieruchomości 

Stopień 

pilności 

1) 

Zakres 

prac 2) 

Powierzchnia 

dachu lub 

elewacji 3) 

[m2] 

Planowana 

ilość odpadów 

zawierających 

azbest [Mg] 

Kwota 

netto 

Kwota 

VAT 

Kwota 

brutto 

  

1. Poczołków 34 III DTU 25,00 0,27    
  

2. 
Zębowice ul. 

Opolska 9 
III DTU 68,00 1,02    

  

 RAZEM:  DTU 93,00 1,29      

3. 
Kadłub Wolny ul. 

Dobrodzieńska 2 
III TU 150,00 2,25    

  

4. 
Kadłub Wolny ul. 

Główna 8 
III TU 80,50 0,75    

  

5. 
Kadłub Wolny ul. 

Główna 25 
III TU 69,00 1,03    

  

6. 
Kadłub Wolny ul. 

Główna 26 
III TU 19,00 0,195    

  

7. 
Kadłub Wolny ul. 

Oleska 1 
III TU 45,00 0,60    

  

8. 
Kadłub Wolny ul 

Szkolna 22 
III TU 85,00 1,13    

  

9. 
Kadłub Wolny ul. 

Wąska 1 
III TU 230,00 2,55    

  

10. 
Knieja ul. Krótka 

5 
III TU 86,50 1,30    

  

11. Knieja ul. Leśna 3 III TU 183,30 2,07    
  

12. Osiecko 17 III TU 17,00 0,26    
  

13. Osiecko 18 III TU 78,00 1,13    
  

14. Osiecko 22 III TU 65,00 0,675    
  

15. 
Radawie ul. Cicha 

5 
III TU 26,00 0,35    

  



16. 
Radawie ul. 

Główna 26 
III TU 80,00 1,20    

  

17. 
Radawie ul. Polna 

7 
III TU 12,00 0,225    

  

18. 
Zębowice ul. 

Borowiańska 16 
III TU 186,00 1,515    

  

19. 
Zębowice ul. 

Izydora Murka 6 
III TU 50,00 0,75    

  

20. 
Zębowice ul. 

Izydora Murka 17 
III TU 141,00 1,41    

  

21. 
Zębowice ul. 

Oleska 10A 
III TU 115,00 0,72    

  

22. 
Zębowice ul. 

Opolska 5 
III TU 362,00 4,02    

  

23. 
Zębowice ul. 

Opolska 57 
III TU 104,00 1,35    

  

24. 
Zębowice ul. 

Opolska 68 
III TU 20,00 0,24    

  

25. 
Zębowice ul. 

Stokrotek 27 
III TU 60,00 0,48    

  

 RAZEM:   2 264,30 26,20      

 
RAZEM  

DTU + TU 
  2 357,30 27,49    

  

 

 
1) stopień pilności 

2) DTU - w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie 

wyrobów azbestowych 

TU - w przypadku, gdy będzie realizowany tylko transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych 

3)    w przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji należy podać powierzchnię dachu lub elewacji (a nie 

powierzchnię wyrobów - płyt). W przypadku zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów należy podać 

powierzchnię  wyrobów (np. płyt) 

           

 Łączna wartość wykonania zadania brutto:……………….zł. ( słownie: ………………zł.) 

2.     Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania, o którym mowa w § 2. 

3.     Końcowe rozliczenie nastąpi po zakończeniu przedmiotu umowy w ciągu 21 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. W 

razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 

 

§ 6 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,2% całkowitej wartości  

Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia 

a okoliczności opóźnienia leżą  po stronie Wykonawcy. 

2. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu. Zamawiający może 

odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego, wykonawca otrzyma  wynagrodzenie 

zgodnie ze stanem zaawansowania uzgodnionym komisyjnie. 



4.     Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po jego stronie, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  

 

§ 7 Odstąpienie od umowy 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od  powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,  

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane aneksem podpisanym 

przez obie strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla  każdej 

ze stron. 

 

§ 9 Obowiązki Zamawiającego 

 

1.Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania odpadów w sposób umożliwiający ich 

odbiór za pomocą samochodu HDS. Odpady powinny być spaletowane, owinięte czarną folią, 

oznaczone i przygotowane do transportu oraz zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 

rozsypanie podczas załadunku i transportu na składowisko. 

2.Zamawiający zobowiązany jest do przygotowania odpadów w miejscu umożliwiającym 

swobodny dojazd samochodu ciężarowego o ładowności 20 Mg. 

 
Z A M A W I A J Ą C Y :                                                           W Y K O N A W C A : 

 

 

 

 

 
KONTRASYGNATA:  


