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                                                                                          Załącznik nr 4 do zapytania  ofertowego  

                                                                                                Nr OŚ.7620.2.2021.EŻ z dnia 28.07.2021r. 

 

UMOWA nr ……. 

z dnia ………… 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Gminą Skoroszyce mającą siedzibę w Skoroszycach przy ul. Powstańców Śl. 17,                                         

48-320 Skoroszyce,   

NIP 753-24-06-077, REGON 5311412941 

reprezentowaną przez: 

Barbarę Dybczak -  Wójta Gminy Skoroszyce 

 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Piela 

 

zwaną  dalej „ Zamawiającym” 

 

a  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

zwaną dalej „ Wykonawcą” 

 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego                       

o wartości poniżej 130 000 zł,  zawarto umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania,  prace polegające na 

demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest                    

z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoroszyce, wymienionych                         

w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,  w ramach  zadania pod nazwą: 

 

„ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skoroszyce                         

w  roku 2021.”.  

 

2. Integralnymi składnikami umowy są: 

1)  zapytanie ofertowe  Nr OŚ.7620.2.2021.EŻ  z dnia 28.07.2021 r. 

2)  oferta Wykonawcy  

3)  kosztorys ofertowy; 

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 8 % co daje łączną kwotę                    

…………………………………………(słownie: ). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

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

umowy. 
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4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy może zostać zmniejszone w przypadku 

rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania prac. Podstawą zmiany wynagrodzenia 

będzie kosztorys ofertowy o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 sporządzony przez 

Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy, 

są środki pochodzące z  NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz własne  Gminy Skoroszyce. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace określone niniejszą umową                     

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.10.2021 r i przedłożenia kompletnej 

dokumentacji  potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 05.11.2021 r. 

3. W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac, który określi termin realizacji prac na 

poszczególnych nieruchomościach o których mowa w § 1 ust. 1. 

 

§ 4 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia, określony w § 1 płatne 

będzie jednorazowo przez Zamawiającego na postawie  faktury  wystawionej przez 

Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2.   Podstawą do wystawienia faktury będą: 

1) karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem 

odpadów azbestowych, potwierdzające między innymi  wagę odebranych przez 

składowisko wyrobów zawierających azbest.  

Na kartach  przekazania odpadów dodatkowo powinno zostać określone: 

 dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów 

niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwiane 

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 z poszczególnych nieruchomości, 

2) protokoły spisane przez Wykonawcę oraz właściciela posesji przy współudziale 

Zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość 

zdemontowanych /odebranych płyt azbestowo-cementowych, zgodnie z załącznikiem nr 

1 do umowy. 

3) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu                     

z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 

wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

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

Nr 71 poz. 649 i Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 1089)  wraz z wykazem nieruchomości, 

których oświadczenie dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca dokona zgłoszenia  zamiaru przeprowadzenia prac polegających na    

     demontażu  wyrobów zawierających azbest  właściwemu: 

1)  organowi nadzoru budowlanego; 

2)   okręgowemu inspektorowi pracy; 

3)  państwowemu inspektorowi pracy. 

2. Zgłoszenia o których mowa  w ust. 1, powinny być dokonane  co najmniej 7 dni przed 

rozpoczęciem prac. 
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3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej do dnia 05.11.2021 r. potwierdzone za 

zgodność z oryginałem, kopie zgłoszeń organom  o których mowa w ust. 1. 

 

§ 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 zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami. 

§ 7 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,  Zamawiający może odstąpić od 

umowy, jeżeli opóźnienie to przekroczy okres 14 dni oraz żądać kary umownej                        

w wysokości  50% wartości wynagrodzenia brutto określonego § 2 ust. 1; 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 8 

Strony zastrzegają sobie dodatkowo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, gdy ewentualna szkoda przewyższy 

naliczone kary umowne.  

§ 9 

Ewentualne spory wynikające z treści umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy                         

z uwagi na siedzibę Zamawiającego. 

§ 10 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach 

reprezentowany przez Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. 

Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 4 318 082, e-mail: ug@skoroszyce.pl 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan 

Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO 

w celu związanym z wykonaniem umowy, której Pan jest stroną,  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową                         

i w celu jej realizacji. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana 

dotyczących jest niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej 

wykonania. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                      

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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7. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać 

integralności pozostałych załączników do umowy. 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO.  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego. 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

……………………………..          ………………………… 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 
………………………………………………. 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 
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Załącznik nr 1 do umowy     nr ……/2021 z dnia …..2021  r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

1. Właściciel nieruchomości: 

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

 

2. Beneficjent:  

Gmina Skoroszyce 

 

3. Miejsce demontażu, zbierania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających 

azbest (dokładny adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające azbest): 

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

 

 

4. Ilość usuniętych odpadów: 

DTU:       TU: 

………….…. m2 ogółem    ………….…. m2 ogółem 
 

…………….. Mg ogółem.    ………….…. Mg ogółem 

5. Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy                                 

-  że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą. 

 

6. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

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

/data i podpis właściciela nieruchomości                                          /data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 lub osoby przez niego upoważnionej/                      

 

 

 

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

/data i podpis przedstawiciela Gminy/ 
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          Załącznik nr 2  do umowy nr ………./2021  

           z dnia ………2021 r. 
 

 

 

(pieczątka firmowa) (miejscowość, data) 

 

 

Oświadczenie 
 

 

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

oświadcza, że wykonał prace związane z demontażem i/lub zbieraniem oraz transportem wyrobów 

zawierających azbest z nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do niniejszego oświadczenia 

na podstawie umowy/zlecenia* Nr ………………. z dnia ……………… r. 

 

Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 3 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. Nr 71, poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.): 

1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane  

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest  

i jest wolny od pyłu azbestowego.  

3. dokonano zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do organu nadzoru budowlanego, 

okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego na nieruchomościach 

wymienionych poniżej, 

 

Lp. 
Właściciel 

nieruchomości 

Adres nieruchomości z której usunięto 

wyroby azbestowe 
Zakres prac1)  

1 2 3  

    

    

    

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego)  

oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. 
1)  DTU –   w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport i unieszkodliwienie 

 wyrobów zawierających azbest 

   TU –   w przypadku, gdy będzie realizowane zbieranie, transport i unieszkodliwienie  

  wyrobów zawierających azbest 

 

 

 

……………………………..………………………………………. 

                  (pieczęć i podpis składającego oświadczenie 


