
                Załącznik nr 3  

 

UMOWA NR……./2020/MP 

 
Zawarta w dniu ………..2020r. w Drawnie pomiędzy Gminą Drawno,  ul. Kościelna 3,  

73-220 Drawno, NIP: 594-15-36-451, REGON: 210967001 reprezentowaną przez: 

Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika  Agnieszki Zareckiej 

   

zwaną dalej „Zamawiającym”,  
 

a ……………………………………………………………………………………………..  

zwanym  dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………………………., 

NIP:……………………………………………, REGON:…………………………………. 

  

§1  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

a) Demontaż, załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z Gminy 

Drawno. 

b) Załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z Gminy Drawno. 

2. Wykonawca ustalać będzie szczegółowe terminy wykonania prac wymienionych w pkt. 1  

z właścicielami budynków.  

3. Wykaz nieruchomości z szacowaną ilością wyrobów zawierających azbest do usunięcia z 

posesji stanowi załącznik nr 1, który jest integralną częścią umowy na wykonanie zadania.  

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że liczba nieruchomości i szacowana ilość odpadów 

może ulec zmianie w trakcie wykonywania umowy.  

 

§2 

 

1. Termin zakończenia robót:  od daty podpisania umowy do 30.09.2020r. 

 

§3 

 

Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie następujących cen jednostkowych:  

1. Za wykonanie prac określonych w § 1 pkt 1a za 1 Mg odpadów w kwocie: ………. brutto 

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

co stanowi kwotę netto……………. (słownie…………………………………………….),  

w tym podatek VAT:….. % w kwocie:………….(słownie………………………………..) 

2. Za wykonanie prac określonych w § 1 pkt 1b za 1 Mg odpadów w kwocie: ………. brutto 

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

co stanowi kwotę netto……………. (słownie…………………………………………….),  

w tym podatek VAT:….. % w kwocie:………….(słownie………………………………..) 

3. W przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na 

w/w zadanie- umowa ulega rozwiązaniu. 

 

                                                                 §4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz zgłaszać z odpowiednim 

wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy.  



2. Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić zaplecze  

dla wykonywanych prac oraz zabezpieczyć teren, na którym trwa usuwanie azbestu zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za 

zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane własnym działaniem lub 

nieopatrznym związanym z realizacją niniejszego zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy  

ze skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania technologii wykonania prac zgodnej ze 

złożoną ofertą, przepisów bhp i ppoż.  

                                             

                                       §5 

 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy.  

2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców,  którzy nie 

byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie części zamówienia.  

 

§6 

 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie 

faktury.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będą:  

a) protokoły odbioru końcowego podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli 

budynków oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość 

usuniętego wyrobu (odpadu) zawierającego azbest w jednostkach wagowych (Mg);  

b)  karta oddania odpadu na składowisko określająca ilość przekazanych odpadów. 

3. Zamawiający dokona zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

na fakturze, w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia, po spełnieniu warunków opisanych 

w pkt 2. 

4. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (t.j. Dz. U 

z 2019r.,poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie 

realizować płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split 

payment. 

5. 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.  

6. Jeżeli Podwykonawca nie występuje, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o wykonaniu 

przedmiotu zamówienia siłami własnymi. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności  

z tytułu kar przewidzianych w umowie.  

 

§7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

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

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez 

Wykonawcę, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 



c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od 

dnia, w którym odbiór miał być zakończony, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 

§8 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych  

w szczególności w następujących sytuacjach:  

1. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

2. Wykonawca rażąco nie przestrzega postanowień umowy oraz zasad wiedzy technicznej. 

 

§9 

 

Nie realizowanie postanowień niniejszej umowy może być podstawą do jej rozwiązania  

ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.  

 

§10 

 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny siedziby Zamawiającego.  

§11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§12 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

  

 

 

 

 

 

  Wykonawca                           Zamawiający 

 

 

…………….………………….                            ………………………………….. 


