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(pieczęć wykonawcy)          Polańczyk, dnia 2017-05-16 
                    (miejscowość) 

WS.6233.1.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - FORMULARZ  OFERTY 

poniŜej kwoty 30 000 euro 

na wykonanie dostawy /usługi/ roboty budowlanej 

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY 

pod nazwą 

Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Solina w roku 2017 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Solina 
ul. Wiejska 2 
38-610 Polańczyk  

Tel: 13 469 21 18 Fax: 13 469 23 21 e-mail: j.osekowska@esolina.pl 
                    (pracownika merytorycznego) 

2. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu: Joanna Osękowska 

3. Opis Przedmiotu zamówienia: według załączonej dokumentacji (zał. nr 1  ilość wyrobów zawierających azbest 

w poszczególnych miejscowościach Gminy Solina, zał. nr 2 wzór umowy).  

4. Wymagania związane z wykonaniem* 

 a) termin wykonania zamówienia: 31 października 2017 r. 

 b) okres gwarancji: ---------------------- 

 c) warunki płatności: zgodnie z załączonym wzorem umowy 

 d) Inne: ------------------- 

5. Forma złoŜenia oferty 

 Ofertę na niniejszym formularzu naleŜy złoŜyć w terminie do dnia: 01 czerwca 2017 r. do godz. 11:00 

(pisemnie – listem lub osobiście, faksem, e-mailem) w sekretariacie UG Solina pok. nr. 11  

 Oferty składane pisemnie listem lub osobiście opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego  

i opatrzonej napisem: 

 „Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk” 
„ZAPYTANIE OFERTOWE” 

na „Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu  
Gminy Solina w roku 2017” 

 
„Nie otwierać przed  01 czerwca 2017 r. do godz. 12:00”. 

  
 * w przypadku braku  potrzeby wypełniania któregoś z pól wpisać – nie dotyczy 
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(pieczęć wykonawcy)  ..............................., dnia .................. 
        (miejscowość) 

WS.6233.1.2017 

WYPEŁNIA WYKONAWCA 
Tryb postępowania : ZAPYTANIENIE OFERTOWE 

Usuwanie wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Solina w roku 2017 
 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

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

 
NIP................................................ REGON........................................... TEL/FAX...................................... 

 E-MAIL........................................... 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: .................................................................zł 

 słownie brutto:  
.............................................................................................................................zł 

 podatek VAT: ...........% 
.............................................................................................................................zł 

 słownie podatek VAT :  
.............................................................................................................................zł 

 

Cena jednostkowa za 1 Mg brutto: ..........................................................................................................zł 
 słownie brutto:  

.............................................................................................................................zł 
 podatek VAT: ...........% 

.............................................................................................................................zł 
 słownie podatek VAT :  

.............................................................................................................................zł 
 Zgodnie z tabelą kalkulacji kosztów: 

Nazwa zadania 

Szacunkowa ilość 

azbestu 

(Mg) 

Cena jednostkowa   

za 1Mg odpadów 

(zł) 

Wartość razem 

(zł) 
(kol. 2 x kol. 3) 

Cena ofertowa 

1 2 3 4 

................ netto ................ netto 
Usuwanie wyrobów  

zawierających azbest z terenu 
Gminy Solina w roku 2017 

47,40 

................ brutto ................ brutto 

3. Oświadczam, Ŝe: 
  1) zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do   
      niego zastrzeŜeń oraz, Ŝe posiadam/uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty, 
  2) gwarantuję/gwarantujemy wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,    
  3) zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na   
      warunkach wymienionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
  4) jestem  w  pełni  uprawniony  do  zawarcia  niniejszej umowy,  oraz  Ŝe  osoby  podpisujące umowę   
      są prawidłowo umocowane do podejmowania skutecznych zobowiązań w imieniu Wykonawcy, co potwierdza   
      załączone pełnomocnictwo potwierdzone za zgodność z oryginałem; Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa   
      nie dotyczy osoby fizycznej działającej we własnym imieniu. 
  5) umowa została prawidłowo zatwierdzona przez właściwe organy Wykonawcy (jeŜeli dotyczy), oraz Ŝe   
      zawarcie i wykonanie umowy jest zgodne z obowiązującym go przepisami, co potwierdza załączony wyciąg  
      z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem.   
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6) Przedmiot zamówienia wykonam/wykonamy  sam/sami*, przy pomocy podwykonawcy (podwykonawców)*: 
    Zakres prac powierzony podwykonawcom:............................................................................................ 
    ..................................................................................................................................................... 
*- niepotrzebne skreślić 

 
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają  
    obowiązek ich posiadania; 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralna część oferty, są (jeśli dotyczy): 

 a) ............................................................................................................................................................ 

 b) ............................................................................................................................................................ 

 c) ............................................................................................................................................................ 

 Jednocześnie oświadczam, Ŝe przyjąłem do wiadomości i akceptuję bez zastrzeŜeń, Ŝe: 

 1) Zamawiający moŜe zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia bez dokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli: 

  a) złoŜone oferty są niezgodne z treścią zapytania, 

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
realizację zamówienia, i kwota ta nie moŜe zostać zwiększona, 

  c) wystąpią inne waŜne przyczyny powodujące, Ŝe wybór wykonawcy nie leŜy w  interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili wysłania zapytania ofertowego, 

 2)  nie przysługują mi do Zamawiającego Ŝadne roszczenia związane z zamknięciem postępowania bez 
wyboru wykonawcy. 

 

………........……, dnia…………... 

 

 

 ………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 

(pieczęć Wykonawcy) 

 
 



załącznik nr 1

SZACUNKOWA ILOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W POSZCZEGÓLNYCH

MIEJSCOWOŚCIACH GMINY SOLINA

W ROKU 2017

LP Miejscowość

Odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie

Przewidywana ilość wyrobów
azbestowych w m2

Przewidywana ilość wyrobów
azbestowych w Mg

Płyty faliste Płyty płaskie Płyty faliste Płyty płaskie

1 Berezka 180 0 2,7 0

2 Bereżnica Wyżna 150 200 2,25 3

3 Bóbrka 0 290 0 4,35

4 Bukowiec 85 0 1,275 0

5 Górzanka 250 0 3,75 0

6 Myczkowce 110 120 1,65 1,8

7 Myczków 380 260 5,7 3,9

8 Polańczyk 150 0 2,25 0

9 Rybne 0 100 0 1,5

10 Solina 200 0 3 0

11 Terka 200 250 3 3,75

12 Wola Górzańska 120 0 1,8 0

13 Wołkowyja 115 0 1,725 0

RAZEM 1940 1220 29,1 18,3

Razem:  3160,00 m2, 

Razem: 47,4 Mg
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załącznik nr 2 wzór umowy 

UMOWA Nr ......................... 

  

 

zawarta w dniu ................................ w Polańczyku, pomiędzy  

Gminą Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk, reprezentowaną przez: 

Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a: 

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

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

reprezentowanym przez: ................................................. 

NIP: ............................................REGON: .................................KRS: ……................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:  

                                                                          

 

§ 1 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta w trybie określonym w Zarządzeniu Nr 0050/49/II/14 

Wójta Gminy Solina z dnia 22.05.2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

ramowe procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 19 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).  

 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ….............. 2017 r. 

stanowiąca załącznik do umowy. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów  zawierających 

azbest z terenu Gminy Solina w roku 2017”, w tym odbiór - załadunek, zabezpieczenie                    

i transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solina, 

złożonych na posesjach osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Proces unieszkodliwienia 

musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                   

o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987  ze zm.).  

     Kod CPV- 90.65.00.00-8 – usługi usuwania azbestu. 

2. Zakresem przedmiotowym umowy jest odbiór - załadunek, zabezpieczenie: około 3160,00 

m2, tj. ok. 47,4 Mg, złożonych na posesjach osób fizycznych oraz przedsiębiorców, 

wyrobów zawierających azbest (zdemontowanych wcześniej lub składowanych) oraz ich 

transport i unieszkodliwienie. 

3. Do oszacowania wielkości zamówienia Zamawiający przyjął, iż 1 m2 wyrobów 

zawierających azbest waży 0,015  Mg (15,0 kg). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku 

zwiększenia ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia. 

5. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy, wykaz nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest, 

w celu skontaktowania się z właścicielami/użytkownikami wskazanych nieruchomości                  

i  uzgodnienia terminu odebrania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.  
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6. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być ustalony w sposób  

odpowiadający właścicielowi/ użytkownikowi nieruchomości. 

7. Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, w szczególności zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, ze zm.), 

b) 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. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, ze zm.), 

c) rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. 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), 

d) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 

519 ze zm.), 

e) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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, Nr 8, poz. 31), 

f) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987  ze zm.), 

g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1973), 

h) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.              

z 2016 r. poz. 11834), 

i) Programem Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Solina 

(Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Gminy Solina z dnia 24 lutego 2016 r.), 

j) Wojewódzkim Programem Usuwania Azbestu na lata 2009 - 2032.   

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na warunkach określonych                      

w złożonej  ofercie oraz w  niniejszej umowie. 

9. Odbiór, ważenie i transport wyrobów zawierających azbest  odbywa się: 

a) przy użyciu   maszyn i urządzeń zapewnionych przez Wykonawcę, 

b)   specjalistycznym pojazdem zapewnionym przez Wykonawcę, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 

10. Ważenie wyrobów zawierających azbest   odbywa  się w  obecności oddającego 

wyroby zawierające azbest oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiającego o  terminie odbioru, co najmniej na 3 dni robocze przed 

odbiorem. Z przeprowadzonych czynności ważenia Wykonawca  sporządza protokół, który  

zawiera następujące informacje: nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko 

osoby, od której odbierane są wyroby zawierające azbest, wskazanie miejsca wyrobów 
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zawierających azbest, datę odbioru, ilość odebranych wyrobów zawierających azbest (w m2 

i Mg), łączny koszt odbioru i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest od 

oddającego wyroby zawierające azbest oraz pisemne potwierdzenia od osób, od których 

wyroby zawierające azbest zostały odebrane (wzór protokołu odbioru wg wymagań 

WFOŚiGW stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy i może stanowić przykładowy 

protokół odbioru częściowego). 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody unieszkodliwienia wyrobów 

zawierających azbest, tj. karty przekazania odpadów, protokoły odbioru wyrobów 

zawierających azbest od osób uprawnionych. 

12. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na  

szkodę Zamawiającego i osób trzecich, które dopuścił  do wykonywania usługi. 

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkodę wyżej opisaną, wyrządzoną 

przez osoby trzecie, którymi się posłużył przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

13. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

14. Zamawiający upoważnia ......................, pod numerem telefonu ........................... pok.  

Nr ...... do koordynacji działań związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

15. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do występowania w imieniu Wykonawcy jest:               

…………………………………………………………………………………………… 

numerem tel. ……………………………………………………………...............………… 

16. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną, którą 

wskaże Zamawiający.  

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) posiadać zawartą umowę z legalnym składowiskiem uprawnionym do przyjęcia 

odpadów zawierających azbest, 

2) posiadać aktualne zezwolenia na transport odpadów zawierających azbest, 

3) zgłaszać zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu 

inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, 

4) sporządzać  i  przedkładać Zamawiającemu plan pracy i plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, 

5)  zmierzyć ilość wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości- przed 

ich usunięciem, 

6)  zawiadomić Zamawiającego o terminie każdorazowego usuwania wyrobów 

zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości, 

7)  przedłożyć dokumenty konieczne do rozliczenia wniosku przez Gminę                                   

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

8) wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) o ochronie danych osobowych, w szczególności do 

zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku                 

z wykonywaniem niniejszej umowy, również po jej rozwiązaniu, 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań 
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prowadzonych na terenie prowadzonych prac i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

10)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

pracami, w tym także ruchem pojazdów, 

11)  zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie prac w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania prac, 

12) dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie  

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

13)  uporządkowanie terenu prac po ich zakończeniu,  

14)  ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

15) posiadać  polisę ubezpieczeniową, ważną nie później niż od daty podpisania umowy - 

do czasu odbioru końcowego, 

16)  niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac, 

17)  przestrzegać zasady bezpieczeństwa, BHP, p.poż., 

18)  wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

19)  na żądanie Zamawiającego przedstawić kopię dokumentów potwierdzających 

posiadanie stosownych umów oraz zezwoleń. 

 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji  

    umowy, 

2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2, w terminie   do 

dnia 31.10.2017 r. 

 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się całkowite zakończenie zadania polegające na 

odbiorze - załadunku, zabezpieczeniu i transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Solina i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających 

azbest ze wszystkich wskazanych przez Zamawiającego miejsc składowania, a także 

dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji z unieszkodliwienia odpadów (karty 

przekazania odpadów, protokołów odbioru), w terminie wskazanym w ust. 1.                                                                                      

 

§ 6 

 

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których odbierze wyroby 

zawierające azbest. Zamawiający przekaże spis, o którym mowa wyżej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wykona usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców* 

[Następujące części zamówienia wykonawca  może wykonać przy udziale podwykonawców]:* 
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....................................................................................................................................................... 

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych elementów usługi/ 

   

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

3. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy 

podwykonawców, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                          

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 7 ust. 2 pkt a) umowy. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych                        

z realizacją przedmiotu umowy z najwyższą starannością. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane jest jako iloczyn jednostkowych cen ryczałtowych za 

odbiór, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest                          

z poszczególnych nieruchomości, określonych w ofercie Wykonawcy i faktycznej ilości Mg, 

usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest. 

2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

a)  Szacunkowe dla całości przedmiotu zamówienia ..................................... brutto, 

    słownie (........................................................................................................) 

b) Cena jednostkowa ryczałtowa za odbiór, zabezpieczenie, transport i unieszkodliwianie:            

     ................... zł     słownie (...................................................) brutto/1 Mg,  

     w tym podatek VAT (.........%) w kwocie ..................................................zł. 

     słownie (........................................................................................................) 

3. Wynagrodzenie końcowe zostanie ustalone na podstawie iloczynu ilości faktycznie 

usuniętych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wskazanych 

w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz cen jednostkowych ryczałtowych za 1 Mg 

ustalonych w ust. 2 pkt b. 

4. W przypadku mniejszej ilości odebranych, zabezpieczonych, przetransportowanych                       

i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest niż określone w ofercie Wykonawcy, 

Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu mniejszego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczny odbiór - załadunek, zabezpieczenie                   

i transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, z dokładnością do 1 kg. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt a,  obejmuje wszelkie ryzyko                                           

i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty: 
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1) zebrania, załadunku, zabezpieczenia, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów 

zawierających azbest złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie Gminy 

Solina, 

2) oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, 

3) unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest poprzez przekazanie odebranych 

wyrobów na składowisko odpadów niebezpiecznych, 

4) planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 

5) zabezpieczenia terenu prac, 

6) uporządkowania miejsca złożenia azbestu po zakończeniu prac. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowaniu przez siebie całości prac oraz 

przedstawieniu Zamawiającemu pełnej dokumentacji z odbioru - załadunku, 

zabezpieczenia i transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych w dwóch transzach. 

 

3. Faktura VAT będzie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie 

przedłożonego przez niego rozliczenia wykonanych prac związanych z realizacją zadania, 

wraz z protokołem zrealizowania zadania podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy             

i   przedstawiciela Zamawiającego oraz po przedstawieniu karty przekazania odpadów na 

składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych 

zawierających azbest. W przypadku przedłożenia nieprawidłowo sporządzonych 

dokumentów, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od dnia 

otrzymania dokumentów o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich 

poprawienia w terminie 7 dni. Do czasu zrealizowania wezwania nie może zostać 

dokonana wypłata wynikająca z faktury VAT. 

 

4. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT i pod warunkiem prawidłowości odebranego 

przedmiotu umowy  oraz  przedstawienia wymaganych dokumentów. 

 

5. Datę zapłaty    stanowi data obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

6. Do faktur VAT, muszą być dołączone następujące dokumenty: 

1) protokół częściowego lub końcowego wykonania i odbioru robót będących 

przedmiotem rozliczenia, stwierdzającego wykonanie zadania lub jego części, np. wg 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, 

2) jednostkowe protokoły odbioru prac potwierdzone przez Wykonawcę, właściciela danej 

nieruchomości zawierające oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych, 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. z 2004 r. 
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Nr 71, poz. 649 ze zm.), 

3) prawidłowo wypełnione karty przekazania wyrobów zawierających azbest na 

składowisko odpadów niebezpiecznych. 

 

§ 9 

 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy są kary umowne. 

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy,              

w wysokości  200 zł (słownie: dwieście zł)  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie 

wywiązuje się z obowiązków określonych w przepisach prawa odnoszących się do 

niniejszej umowy zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej                       

w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy zł), 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

5 000,00 (słownie: pięć tysięcy zł). 

 

3. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość 

otrzymania dotacji na częściowe sfinansowanie zadania, Wykonawca pokryje te straty, 

niezależnie od należnych kar umownych. 

 

4. Kary, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca zapłaci przelewem na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia  doręczenia 

mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony 

do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

5. Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte             

w wyznaczonym terminie, bez obowiązku uzyskania upoważnienia sądowego. Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany 

przedmiot umowy. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że: 

 

a) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić                 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

d)  podmiot przyznający dofinansowanie odstąpi od przyznania dotacji. 
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2. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych       

w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459). 

 

3. Strony nie przewidują możliwości cesji wierzytelności przez Wykonawcę na inne osoby bez 

zgody Zamawiającego. 

 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

jedynie w formie pisemnego aneksu z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

5. Aneksy i załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności 

przepisy ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) 

oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. 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 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. z 2004 r., Nr 

71 poz. 649 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 

października 2005 r. 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 2005r., Nr 216 poz. 1824). 

 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony 

będą rozwiązywać w drodze polubownej. 

 

8. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze polubownej, strony  poddają jego 

rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej 

umowy w przypadku złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach 

dostępu do informacji publicznej, lub na podstawie innych przepisów wiążących 

Zamawiającego. W takim przypadki Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego 

żadnych roszczeń. 

 

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z niniejszą umową Zamawiający będzie 

kierował na adres Wykonawcy podany w umowie, który jest adresem do doręczeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o każdej zmianie adresu.                

W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod adres wskazany w umowie ma 

skutek prawny. 

 

11. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na 

prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 
 
* - niepotrzebne skreślić 



załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ
odbioru częściowego/końcowego* wykonanych prac
z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest

w ramach zadania:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
realizowanego przez Gminę : …………………………………… z   wykorzystaniem  dofinansowania 
zadania na podstawie umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie  nr………………………………………….
z dnia………………………..

1. Wykonawca :…………………………………………………………………………………………

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

2.Miejsce  realizacji prac - wykaz miejscowości objętych zadaniem: 

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

3.Okres realizacji prac:   od………………………………….do………………………………………

4. Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru częściowego/końcowego*:
   Stwierdza się realizację następującego zakresu rzeczowego wynikającego z przedmiotu umowy:
   a) usunięcie odpadów zawierających azbest w wyniku demontażu

Lp.

Data i numer
protokołu odbioru
wykonanych prac

demontażowych lub karty
przekazania odpadu od

mieszkańca do
Wykonawcy

Ilość usuniętego azbestu
wg protokołu odbioru prac
demontażowych lub karty

przekazania odpadów

Numer karty
przekazania
odpadów na
składowisko

Uwagi

m2 Mg

XX  RAZEM

Łączny koszt demontażu wyniósł…………zł.
Do kosztów demontażu wliczono/nie wliczono* koszty zebrania, transportu i unieszkodliwienia 
odpadów demontowanych.

* niepotrzebne skreślić



b) usunięcie odpadów zalegających na posesjach zawierających azbest bez demontażu - pakowanie, 
transport, unieszkodliwianie na składowisku 

Lp.

Data sporządzenia
protokołu odbioru

wykonanych prac lub kart
przekazania odpadów od

mieszkańca do
Wykonawcy

Ilość usuniętego azbestu
wg protokołu odbioru

wykonanych
prac lub karty przekazania

odpadów

Numer  karty
przekazania
odpadów na
składowisko

Uwagi

Mg

XX RAZEM

Łączny koszt zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyniósł…………..…zł.

c) Usunięte w ramach ww. zadania odpady  zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez
składowanie:
na składowisku odpadów  w:
………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………........

d)  Stwierdza się,  że w/w. zadanie, którego celem było usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających  azbest,  zostało  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
dotyczącymi azbestu i jego usuwania, w tym zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi:

-  obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
-  obowiązku  wykonawcy  przedłożenia  oświadczenia  o  prawidłowości  wykonania  prac  oraz
oczyszczenia  terenu  z  pyłu  azbestowego  z  zachowaniem  przepisów  technicznych  i  sanitarnych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z 2 kwietnia 2004 r.
(Dz.U. z 2004 Nr 71, poz.649 z późn. zm.),
-  obowiązku objęcia realizacją w pierwszej  kolejności  obiektów zaliczonych do I stopnia pilności
określonego  na  podstawie  „Oceny  stanu  i  możliwości  bezpiecznego  użytkowania  wyrobów
zawierających azbest (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Polityki  Społecznej z dnia
2.04.2004 r.)
-  obowiązków i postępowania wykonawcy dot. przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest na składowisko przeznaczone do składowania odpadów zawierających azbest.

 e) potwierdzeniem wykonania w/w zakresu rzeczowego są stanowią następujące dokumenty: 
faktury potwierdzające poniesione koszty,  protokoły odbioru  wykonanych  prac,  karty przekazania
odpadów,  pisemne  oświadczenia  Wykonawcy  zadania  o  prawidłowości  wykonania  prac  oraz
oczyszczeniu  terenu  z  pyłu  azbestowego  z  zachowaniem  właściwych  przepisów  technicznych  i
sanitarnych.

5. W wyniku realizacji  zdania objętego umową usunięto i  unieszkodliwiono odpady zawierające
azbest  w  ilości……………….Mg a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł ..………………zł.



6.  Uwagi dodatkowe dotyczące przedmiotu odbioru:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. Strony stwierdzają, że zadanie określone  umową zawartą między Zamawiającym i 
Wykonawcą nr ……………………….. z dnia …………………………….zostało  zrealizowane:      
( bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami, nie zostało zrealizowane)* 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Inne ustalenia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

                                                Protokół   podpisano:                                        

                                                                                                
  Przedstawiciele Gminy:                                        Przedstawiciele Wykonawcy zadania:

1…………………………………                     1…………………………………….

2……………………………………                 2……………………………………

3……………………………………                 3…………………………………….

Miejscowość, data ……………………                   

* niepotrzebne skreślić


