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UMOWA 

nr GG.6232.3.5.2022 

 

zawarta w dniu …………..2022 roku pomiędzy: 

Gminą Drezdenko, którą reprezentuje Burmistrz Drezdenka – Karolina Piotrowska 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aleksandry Lachowicz  

z siedzibą Urząd Miejski, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko  

NIP 595-000-70-25, REGON 210966757  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

……………………………………. 

siedziba …………………………………………. 

NIP …………………………., REGON ……………………….  

Zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Umowę zawarto na podstawie Zarządzenia Nr 6.2021 Burmistrza Drezdenka 

Kierownika Urzędu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartość poniżej 130 000 złotych 

§ 1. 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z 

demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych 

zawierających azbest, w szczególności polegających na: 

1) rozbiórce pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest, 

2) zabezpieczeniu odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (foliowanie), 

3) załadunku odpadów azbestowych i ich transporcie na składowisko odpadów 

niebezpiecznych, 

4) unieszkodliwieniu odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów 

niebezpiecznych, 

5) uporządkowaniu miejsca wykonywania robót z odpadów zawierających azbest 

oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający ich 

emisję do środowiska. 

§ 2. 

1. Prognozowana maksymalna ilość odpadów zawierających azbest wynosi ok. 

…………… Mg i została oszacowana w oparciu o ceną podaną przez 

Wykonawcę oraz kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.  

2. Przedmiotowe prace będą realizowane na nieruchomościach objętych 

wnioskami składanymi przez zainteresowane podmioty (Wnioskodawców), na 

które przyznano Wnioskodawcom dofinansowanie na realizację zadania pn. 

„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko” realizowanego przez 

Zamawiającego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania 
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usuwania wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez WFOŚiGW w 

Zielonej Górze oraz NFOŚiGW w Warszawie. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz 

Wnioskodawców, zakwalifikowanych do wykonania prac, o których mowa w § 

1 niniejszej umowy.  

2. Podczas realizacji umowy Zamawiający może przekazać dane kolejnych 

Wnioskodawców w ramach zabezpieczonej na wykonanie zadania kwoty i 

przewidzianej do usunięcia ilości wyrobów azbestowych. Wykonawca będzie 

mógł odmówić przyjęcia do wykonania nowych wniosków przekazanych po 

dniu zawarcia umowy. Przyjęcie dodatkowych wniosków będzie wymagało 

każdorazowego dodatkowego ustalenia pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym. 

3. Zwiększenie liczby Wnioskodawców w żaden sposób nie wpływa na 

przedłużenie terminu realizacji zleconych prac. 

4. Wykonawca i Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ochrony 

danych osobowych Wnioskodawców podpiszą umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych obowiązującą w okresie trwania poniższej 

umowy. 

 

§ 4. 

1. Rozliczenie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną ilość ton (Mg) 

zdemontowanych, zabranych, odtransportowanych i unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających azbest na podstawie kart przekazania odpadów. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie netto: 

1) …………. zł - za 1 Mg demontaż + zabezpieczenia + załadunku + 

transportu + unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest + 

oczyszczania terenu z pyłu azbestowego, 

2) …………. zł - za 1 Mg zabezpieczenie + załadunku + transportu + 

unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest + oczyszczania 

terenu z pyłu azbestowego. 

3. Do stawek, o których mowa w §4 ust. 2 dolicza się podatek VAT w wysokości 

….. %. 

4. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość cen jednostkowych, o których 

mowa w §4 ust. 2, na czas trwania umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe, o których mowa w § 4 ust. 2 

obejmują wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wartość przedmiotu umowy wg oferty cenowej Wykonawcy wynosi ………… 

zł  brutto. 

7. Wartość umowy określona w ust. 6 może ulec zmianie w związku z faktyczną 

ilością  unieszkodliwionych wyrobów azbestowych. 
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8. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 130 000,00 zł (słownie: sto 

trzydzieści tysięcy złotych). 

§ 5. 

Termin realizacji zleconych prac: rozpoczęcie dnia ……...2022 r., a zakończenie i 

rozliczenie przedmiotu umowy do dnia 31.08.2022 roku. 

 

§ 6. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) Pisemnego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac polegających na 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest organowi nadzoru 

budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 

państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2 i ust. 3 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 

kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 

71, poz. 649 ze zm.) co najmniej na 7 dni przed przestąpieniem do prac.  

2) Zapewnienia personelu, który posiada wiedzę i przeszkolenie konieczne do 

wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i w terminie 

wykonania umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować 

Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach 

związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, jak i trudności z 

nawiązaniem kontaktu z Wnioskodawcami, jak również o okolicznościach 

leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub 

jakość wykonania prac lub na dotrzymanie terminu wykonania umowy. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu 

usunięcia przeszkód związanych z wykonywaniem umowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a należycie zgłoszone przez 

Wykonawcę.  

4) Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu harmonogram zaplanowanych prac, ustalony wspólnie z 

Wnioskodawcami, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy oraz o 

informowaniu na bieżąco o jego zmianach. 

5) Harmonogram, o którym mowa w pkt 4 składa się z listy Wnioskodawców, 

adresu oraz wyznaczonym wspólnie z danym Wnioskodawcą konkretnym lub 

przybliżonym terminem usuwania wyrobów zawierających azbest. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zdjęć nieruchomości z 

budynkiem, na którym znajdowały się materiały zawierające azbest lub 

miejsca w którym azbest był składowany przed zdemontowaniem/ usunięciem 

azbestu z terenu nieruchomości oraz po usunięciu azbestu z terenu 

nieruchomości. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru 

(stwierdzenia usunięcia wyrobów zawierających azbest) według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy. Podczas odbioru prac dokonywane 



PROJEKT 

Strona 4 z 8 
 

jest komisyjne ważenie zabieranych odpadów zawierających azbest. W 

odbiorze uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca i 

Wnioskodawca. Protokół zawiera: 

a) adres nieruchomości, z której usunięto azbest, 

b) datę podpisania protokołu, 

c) czytelne imię i nazwisko właściciela nieruchomości, 

d) podpis właściciela nieruchomości (lub osoby upoważnionej wraz z 

załączonym upoważnieniem), 

e) pieczęć firmową, w przypadku gdy właścicielem nieruchomości jest 

osoba prawna lub wspólnota mieszkaniowa, 

f) wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonej w m2 oraz Mg, 

g) wskazanie, czy unieszkodliwienie azbestu zostało przeprowadzone z 

jego demontażem czy bez demontażu, 

h) podpis Wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez 

Wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji, 

i) pieczęć firmową wykonawcy, 

j) oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o 

oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 

przepisów technicznych i sanitarnych, z zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze 

zm.).  

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wagi, odpowiedniej do ważenia 

materiałów azbestowych, podczas odbioru prac o którym mowa w §6 pkt 7. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą starannością. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na własny koszt wszelkich szkód 

powstałych w wyniku jego prac. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do deponowania odpadów na składowisku 

odpadów azbestowych posiadającym wszystkie wymagane prawem 

zezwolenia. 

12) Termin wykonania prac w terenie, czyli usunięcie wyrobów zawierających 

azbest, będzie nie dłuższy niż 19.08.2022 r. 

 

§ 7. 

1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy od strony 

Zamawiającego upoważniona jest Pani Agata Kwiatkowska podinspektor ds. 

gospodarki gminnej, tel. 957638102 wew. 30, email: 

srodowisko@drezdenko.pl, a w przypadku jej nieobecności Pan Artur Bieniek 

Inspektor ds. ochrony środowiska, tel. 957638102 wew. 30, email: 

abieniek@drezdenko.pl lub Pani Dorota Nowak Kierownik Referatu 

Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska, tel. 957638026, email: 

gg@drezdenko.pl. 
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2. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy od strony 

Wykonawcy upoważniona/y jest ……..............., tel. ……………, email: 

……………….. 

 

§ 8. 

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury końcowej, w terminie 30 dni od chwili złożenia przez Wykonawcę 

faktury za wykonanie przedmiotu umowy wraz następującymi dokumentami: 

1) dokumentami potwierdzającymi wykonanie obowiązku określonego w § 

6 pkt 1 umowy (kopie z pieczęcią potwierdzającą datę wpływu do 

organu lub innym równorzędnym potwierdzeniem wpływu); 

2) protokołami, o których mowa w § 6 pkt 7; 

3) zdjęciami, o których mowa w § 6 pkt 6, w formie papierowej lub na 

nośniku elektronicznym; 

4) Kart Przekazania Odpadów na legalne składowisko uprawnione do 

przyjęcia odpadów zawierających azbest, zgodne z art. 66 i 67 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699) – 

Karta Przekazania Odpadów winna zawierać dane Gminy Drezdenko, z 

której odebrane zostały wyroby zawierające azbest; 

5) protokołu odbioru końcowego zadania pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą; data podpisania protokołu końcowego przyjmowana jest 

za datę zakończenia zadania, protokół zawiera: 

a) czytelne imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego do odbioru 

prac przedstawiciela Gminy ze wskazaniem pełnionej funkcji, 

b) pieczęć Gminy, 

c) czytelne imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy (właściciela 

firmy) lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę ze 

wskazaniem pełnionej funkcji, 

d) pieczęć firmową Wykonawcy, 

e) ilość usuniętego azbestu (w m2 i Mg), 

f) datę podpisania protokołu. 

6) harmonogramem wykonanych prac; 

7) przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, jeżeli biorą udział w 

realizacji zadania. 

2. Na fakturze należy wskazać Nabywcę tj. Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 

1, 66-530 Drezdenko oraz Odbiorcę tj. Urząd Miejski w Drezdenku, ul. 

Warszawska 1, 66-530 Drezdenko. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Zleceniobiorcy 

przedstawiony na fakturze. Wskazany rachunek jest rachunkiem dla którego 

zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

4. Zleceniodawca oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 
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Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 

czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata 

odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane 

stawką 0%. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 

Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty 

podwykonawcom, o których mowa w §8 ust 1 pkt. 7 Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę należnego wynagrodzenia, do momentu ich przedstawienia. 

7. Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia 

odpadów na składowisko uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania 

odpadów.  

§ 9. 

Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy są kary umowne. 

1) W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy zgodnie z terminami określonym w § 

5 z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 3% od kwoty przedstawionej na końcowej fakturze 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2) W przypadku nie przystąpienia do wykonywania umowy w terminie 

określonym w § 6 pkt 4 lub nie wykonywania umowy przez kolejnych 7 dni, 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonywania umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. W tym przypadku Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy 

określonej w §4 ust. 6.  

3) W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania umowy, zobowiązany 

jest on do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% 

wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 6. 

4) W przypadku opóźnienia w wykonywaniu zadania określonego w §6 pkt 4 

Zamawiający nalicza kary umowne w wysokości 3% kwoty przedstawionej na 

końcowej fakturze za każdy dzień zwłoki. 

5) W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia 

wymagań i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

Rozporządzeniu z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 

Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich 

wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824), Zamawiający może 
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wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości 

przedmiotu umowy. 

6) Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego zastrzeżone kary umowne, określone w pkt 1-5 powyżej. 

7) Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych, o których mowa 

w niniejszym paragrafie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 10. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy strony będą rozwiązywać w drodze polubownej. 

3. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze polubownej właściwym 

do rozpoznania sporu jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Agata Kwiatkowska 

Płatne:  
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Załącznik nr 1 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR 

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

 

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

 

 

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest: 

 

 

3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający odpad): 

 

 

4. Ilość usuniętych odpadów (w Mg i m2): 

........................................................................ 

 

 

5. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest 

zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych. 

6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą1. 

7. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje wykonawca (celem przekazania jednego z egzemplarzy 

Zamawiającemu), a jeden egzemplarz właściciel nieruchomości. 

  

 

 

 

.......................................................  

 ................................................................. 

/data i podpis właściciela/             /data i podpis przedstawiciela 

Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

............................................................... 

/data i podpis przedstawiciela Gminy1/ 

 
1 pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy 


