ZP.OŚ.271.1.2014 „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”

Załącznik nr 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

W dniu ………………………. w Branicach pomiędzy Gminą Branice zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego występują: Maria Krompiec - WÓJT GMINY, 
a
……………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………………………………
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1.	Zgodnie z ofertą złożoną dnia …………………, Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z zadaniem „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”
2.	Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wynikające z przeprowadzonego postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego, rozstrzygniętego w dniu ……………….., a także zasad wynikających 
z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice”.
3.	Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2
	Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się, w wysokości:…..…………….. zł netto + podatek VAT 8% co daje łączną kwotę………………zł brutto (słownie……………...……………………….)

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy w terminie do dnia 01-10-2014r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych 
z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest 
z właścicielem danej nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 01-10-2014r.
§ 4
1. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot zamówienia określony w §1 płatne będzie
przez Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania, na postawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie wykonanych prac w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury będą:
2.1 Karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą, a składowiskiem odpadów azbestowych potwierdzające min. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest
2.2 Protokoły spisane przez Wykonawcę oraz właściciela posesji przy współudziale Zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość zdemontowanych / odebranych płyt azbestowo-cementowych.
2.3 Wydane przez wykonawcę oświadczenie, że prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo z zachowaniem właściwych przepisów, 
a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właściciela nieruchomości.

§ 5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany na swój koszt je naprawić
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie określone niniejszą umową
3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 
z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.)
§ 6
1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w §3 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto ustalonego w §2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 10% wynagrodzenia netto ustalonego w §2 ust. 1
3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
§ 7
Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.

§ 8
Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.
§ 9
Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu i wprowadzenie ich do budżetu Gminy Branice.

§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

