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zał. nr 2 wzór umowy 

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

  
zawarta w dniu …………….. 2019 r. 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. ze zm. 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 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta stanowiąca załącznik nr 4 do umowy. 
 

§ 2 

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

z terenu Gminy Solina”, 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 2019 poz. 701 ze zm.).  

     Kod CPV- 90.65.00.00-8 – usługi usuwania azbestu. 
2. Zakresem przedmiotowym umowy jest odbiór - załadunek, zabezpieczenie: 626,00 m

2
, tj. ok. 9,39 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 2 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.  

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 

2017 r. poz. 2119), 
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), 
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d) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 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 r. Nr 8 
poz. 31), 

f) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 701  ze zm.), 
g) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819), 
h) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382 ze 

zm.), 
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 1 dzień roboczy przed odbiorem.  

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, tj. 
oryginały kart przekazania odpadów na Składowisko odpadów zawierających azbest, karty przekazania 
odpadów od każdego właściciela, oryginały protokołów odbioru wyrobów zawierających azbest od osób 
uprawnionych, które  zawierać będą  następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której 
odbierane są wyroby zawierające azbest, wskazanie miejsca wyrobów zawierających azbest, datę 
odbioru, ilość odebranych wyrobów zawierających azbest,  pisemne potwierdzenia od osób, od których 
wyroby zawierające azbest zostały odebrane (wg załącznika nr  2 do niniejszej umowy). 

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. 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) zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacja przedmiotu 
zamówienia,  dotyczących danych osobowych mieszkańców objętych przedmiotem zamówienia 
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poprzez: 
            a) zapewnienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy przestrzegania zasad  

przetwarzania i ochrony danych osobowych określonych w szczególności przepisach 
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) dalej „RODO”, 

b) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy; Wykonawca nie może 
wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania 
Umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 
marketingowych; 

            c)  stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych systemów spełniających wymogi określone w 
Rozporządzeniu „RODO”, 

d) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia 
poufności  danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy; 

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

9)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem 
pojazdów, 

10)  zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów oraz drzew na terenie prac w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, 

11) dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie  
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;, 

12)  uporządkowanie terenu prac po ich zakończeniu,  
13)  ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości, 

14) posiadać  polisę ubezpieczeniową, ważną nie później niż od daty podpisania umowy - do czasu 
odbioru końcowego, 

15)  niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac, 

16)  przestrzegać zasady bezpieczeństwa, BHP, p.poż., 
17)  wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 
18)  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 08.10. 

2019 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 
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unieszkodliwienia odpadów (karty przekazania odpadów, protokołów odbioru, kwitów z ważenia), 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 3 dni roboczych od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu 

umowy z najwyższą starannością. 
4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca odpowiada za działania 

podwykonawców na zasadzie ryzyka 
 

§ 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 1 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: 

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 
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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 3 
dni od dnia otrzymania dokumentów o występujących w nich nieprawidłowościach i wezwie go do ich 
poprawienia w terminie 3 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, 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. 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 500,00 (słownie: pięćset zł), 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 2 000,00 (słownie: 
dwa tysiące zł). 

3. Kary, o których mowa w ust. 2  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. 

4. Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona 
szkoda przekracza kary umowne. 

5. 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: 
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych 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. 
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 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
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 2019 r. poz. 1145) 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 ze 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. 

 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                              WYKONAWCA 
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Zał.  nr 1 do wzoru umowy 
 

SZACUNKOWA ILO ŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWO ŚCIACH 

GMINY SOLINA W ROKU 2019 

 
 

Odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwianie 

Przewidywana ilość wyrobów 
azbestowych w m2 

Przewidywana ilość wyrobów 
azbestowych w Mg 

LP Miejscowość 

Płyty faliste Płyty płaskie Płyty faliste Płyty płaskie 

1 Bukowiec 40,000 0,000 0,600 0,000 

2 Górzanka 0,000 120,000 0,000 1,800 

3 Myczkowce 150,000 0,000 2,250 0,000 

4 Rybne 16,000 0,000 0,240 0,000 

5 Werlas 0,000 300,000 0,000 4,500 

RAZEM 206,000 420,000 3,090 6,300 

 
 
Razem:   626,000 m2,  

Razem: 9,390 Mg



8 
 

Zał.  nr 2 do wzoru umowy 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU z dnia …………  
(potwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości) 

 
 
1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Miejsce  odbioru odpadów zawierających azbest:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest):  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Ilość usuniętych odpadów (w Mg):  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Oświadczam, Ŝe 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, Ŝe wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą¹. 
 
7. Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących 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 Gminy/           
 
 
 
 
 
1 pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy                                                                                                                                                                                                                   
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Zał.  nr 3 do wzoru umowy 

 
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 demontaŜu 

 
 

Ilość usuniętego azbestu 
wg protokołu odbioru prac 
demontaŜowych lub karty 

przekazania odpadów  
Lp. 

Data i numer 
protokołu odbioru 
wykonanych prac 

demontaŜowych lub karty 
przekazania odpadu od 

mieszkańca do 
Wykonawcy 

m2 Mg 

Numer karty 
przekazania 
odpadów na 
składowisko 

 
Uwagi 

     
     
     
     
     
     
XX      RAZEM    

 

 
 
Łączny koszt demontaŜu wyniósł…………zł. 
Do kosztów demontaŜu wliczono/nie wliczono* koszty zebrania, transportu i unieszkodliwienia 
odpadów demontowanych. 
 
* niepotrzebne skreślić 
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b) usunięcie odpadów zalegających na posesjach zawierających azbest bez demontaŜu - pakowanie, 
transport, unieszkodliwianie na składowisku  
 
 

Ilość usuniętego azbestu 
wg protokołu odbioru 

wykonanych 
prac lub karty przekazania 

odpadów 
 

Lp. 

Data sporządzenia 
protokołu odbioru 

wykonanych prac lub kart 
przekazania odpadów od 

mieszkańca do 
Wykonawcy Mg 

 
Numer  karty 
przekazania 
odpadów na 
składowisko 

 
 

Uwagi 

    
    
    
    
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, Ŝe 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 przedłoŜenia 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), 
- obowiązku objęcia realizacją w pierwszej kolejności obiektów zaliczonych do I stopnia pilności 
określonego na podstawie „Oceny stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania 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. 
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6.  Uwagi dodatkowe dotyczące przedmiotu odbioru: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
7. Strony stwierdzają, Ŝe zadanie określone  umową zawartą między Zamawiającym i 
Wykonawcą nr ……………………….. z dnia …………………………….zostało  zrealizowane:      
( bez zastrzeŜeń / z zastrzeŜeniami, nie zostało zrealizowane)* 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
8. Inne ustalenia: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                                                Protokół   podpisano:                                         
 
                                                                                                 
  Przedstawiciele Gminy:                                        Przedstawiciele Wykonawcy zadania: 
 
1…………………………………                     1……………………………………. 
 
2……………………………………                 2…………………………………… 
 
3……………………………………                 3……………………………………. 
 
 
 
 
 
Miejscowość, data ……………………                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

 


