
PROJEKT 
U M O W A  

nr ……………………… 
 

W dniu …….... 2019 r. pomiędzy Gminą Wietrzychowice adres: Urząd Gminy 
Wietrzychowice 33-270 Wietrzychowice 19 NIP: 993 06 52 629, reprezentowaną przez; 
Wójta Gminy – Pana mgr Tomasza Banka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana mgr Andrzeja Furgała – zwaną dalej 
„Zamawiającym” 
 
a 
 
…………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………, z 
siedzibą w ……………………., NIP: ………………………… 
 
lub 
 
……………………………., z siedzibą ………………………………….. wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem 
……………………, REGON: …………….., NIP …………………… reprezentowana przez: 
…………………………………… 
 
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedsięwzięcie pn.: 
”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice” które 
obejmuje odbiór, załadunek, przewiezienie z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwiania 
oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wietrzychowice  
 

§ 2 
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 
r. włącznie. 
 

§ 3 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……… zł brutto (słownie: 
………. zł /100) za 1 Mg wyrobów zawierających azbest. 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć kwoty brutto zł ……………………….. (słownie:………………… zł 
/100). 

3. Dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 pkt 2 o 
maksymalnie 5% tj. …….. zł (słownie: ……. zł …/100) w sytuacji gdy usługa mogła 
by być nie dokończona u właściciela nieruchomości od którego zaczęto odbierać 
wyroby zawierające azbest w ramach obowiązującej listy odbioru. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, tj. cenę załadunku, 
rozładunku, transportu, ważenia, utylizacji. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen 
jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy. 



6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od 
chwili złożenia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy. Wraz z 
fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

a) oświadczenia potwierdzające odbiór wyrobów zawierających azbest 
(potwierdzające ilość w Mg odebranych odpadów azbestowych 
przeznaczonych do unieszkodliwiania) podpisane przez właściciela 
nieruchomości, u którego wykonano usługę, 

b) karty przekazania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819). 

7. Za datę doręczenia faktury uważa się datę przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z dokumentami określonymi w § 3 pkt 6a i 6b przez osobę upoważnioną do 
odbioru w imieniu Zamawiającego. 

8. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną o charakterze niewyłącznym w 
przypadku 

a) opóźnienia w wykonywaniu zamówienia w wysokości 1 % łącznego 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 
umownego końcowego terminu jej wykonania, 

b) odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby 
trzecie, w tym właściciela (posiadacza) nieruchomości, powstałe w wyniku realizacji 
usługi. 

2. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych 
powstałych w wyniku prowadzonych prac 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 
 

§ 8 
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
………………………     ………………………………… 
kontrasygnata Skarbnika 
 
………………………….. 


