
Załącznik nr 3  
UMOWA 

 
W dniu …………….r. w Branicach pomiędzy Gminą Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 

Branice NIP 7481518612 zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:  
 
Sebastian Baca - WÓJT GMINY  
 
a  
 
……………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :  

………………………………………………………………………………………………  

została zawarta umowa o następującej treści:  

§1 

1.  Zgodnie z ofertą złożoną dnia ………………….r. Wykonawca przyjmuje do wykonania 
prace związane z zadaniem:  
 

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice - w roku 2021” 
 

2. Strony zgodnie ustalają, że do niniejszej umowy są wprowadzone zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego 
wykonania zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, rozstrzygniętego w dniu 
………………... a także zasad wynikających z „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Branice” i Ogólnopolskiego programu 
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 
 

3.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz 
możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.  

 
§2 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala 

się, w wysokości:  
 

…………….. zł netto + podatek VAT …….% - ………………. zł co daje łączną 

kwotę ……………….. zł brutto  

(słownie: ……………………………………………………..złote ………….. groszy)  

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy niezbędne do wykonania zadania.  

3. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania 
bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, kwota 
wynagrodzenia może zostać pomniejszona o wartość wycenionych robót na 
nieruchomości wycofanej z przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy 



ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę 
cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach.  

 
§3 

 
19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac wynikających z niniejszej 

umowy w terminie do dnia 10-11-2021r. oraz przedłożenia wymaganej dokumentacji 
potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 15-11-2021r.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania 
wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być 
wykonane prace oraz sporządzenia dla Zamawiającego szczegółowego harmonogramu 
prac. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla 
właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 10-11-2021r.  

 
§4 

 
1.  Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego harmonogramu prac oraz 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
2010 nr 162 poz. 1089) do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na 
usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:  

• organowi nadzoru budowlanego;  

• okręgowemu inspektorowi pracy;  

• państwowemu inspektorowi sanitarnemu.  
Powyższe zgłoszenia powinny być dokonane co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.  
Wykonawca jest zobligowany przesłać Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac 
oraz kopię dokonanych w/w zgłoszeń wraz z potwierdzeniem ich złożenia, niezwłocznie 
po ich złożeniem we właściwych organach.  

2. Po dokonanym demontażu lub zebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów wraz z 
unieszkodliwianiem, Wykonawca potwierdza ten fakt poprzez przekazanie  
Zamawiającemu:  
 protokołu odbioru spisanego przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela Gminy 

i Wykonawcę, potwierdzającego prawidłowe wykonanie prac oraz zawierającego 
adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz 
powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów 
zawierających azbest;  

 oświadczenia wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac 
oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów 
technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71, 
poz. 649, zmienionego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wraz z wykazem 
nieruchomości, których oświadczenie dotyczy;  

• kartą(-ami) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 
odpowiednie składowisko odpadów azbestowych, (nie ma potrzeby przedkładania 
pośrednich kart przekazania odpadu np. od wykonawcy do firmy transportowej).  
Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:  



 dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych 
posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest);  

poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;  
 dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające 

azbest;  
wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.  

 
§5 

 
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 poprawnie wystawionej faktury.  

 
§6 

 
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. Wykonawca musi posiadać opłacona polisę ubezpieczeniową, której kopię należy złożyć 

Zamawiającemu. Do wglądu należy przedłożyć oryginał.  
4. Zadanie powinno być zrealizowane:  

1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 
649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 
1089);  

2) przez wykonawcę posiadającego wymagane prawem uprawnienia do 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa. 



§7 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w 
§3 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w 
wysokości 1 % wynagrodzenia 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 20% wynagrodzenia ustalonego w §2 ust. 1  

3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 
każdy dzień zwłoki.  

 
§8 

 
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.  

 
§9 

 
Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.  

§10 
 

Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest uzyskanie przez 
Zamawiającego środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Opolu  

 
§11 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

 

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


