UUG/…..../2017
„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”
Zawarta dnia………………………. 2018 roku w Celestynowie pomiędzy:
Gminą Celestynów z siedzibą w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-7650, REGON 013268965, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów Agnieszki Kurek,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
§1
1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie odbioru płyt
azbestowych wraz z załadunkiem z posesji znajdujących się na terenie gminy Celestynów oraz
transport i utylizację tych wyrobów na składowisko odpadów niebezpiecznych w ramach projektu
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów, dalej „Przedmiot
zamówienia”.

2.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przewidzianych do odbioru i utylizacji
w ramach realizacji zamówienia wynosi 90,00 Mg.

3.

Przedmiot zamówienia obejmuje

40 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy

Celestynów.
4.

Zamawiający zastrzega

sobie prawo

zwiększenia lub

zmniejszenia zakresu rzeczowego

przedmiotu zamówienia. Podane ilości wyrobów zawierających azbest objęte przedmiotem
zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy na podstawie wyliczeń mieszkańców gm.
Celestynów.
5.

Wykaz nieruchomości z dokładnym adresem, z których Wykonawca odbierze azbest zostanie
mu przekazany w dniu podpisania Umowy.

6.

Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.
§2

1.

W ramach należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1.1. Ustalenia z właścicielami nieruchomości terminu odbioru składowanych płyt azbestowych,
w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
1.2. Odebrania

wyrobów

każdorazowego

azbestowych

zważenia

płyt

ze

wskazanych

własnym

sprzętem

przez
–

w

Zamawiającego
obecności

nieruchomości,

właściciela

posesji

oraz w obecności osoby wskazanej przez Zamawiającego. Z czynności ważenia odebranego
azbestu spisany zostanie protokół, który będzie zawierał następujące informacje:
a)

imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierany zostanie azbest,

b)

miejsce odbioru azbestu,

c)

data odbioru azbestu,

d)

ilość odebranych odpadów zawierających azbest z przeliczeniem na Mg,

e)

podpisy komisji – właściciel posesji, Wykonawca, osoba wskazana przez Zamawiającego.

1.3. Sporządzenia dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ust. 1.2. nastąpi w 3 egzemplarzach, jeden
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy i jeden dla właściciela posesji, z której odebrano
wyroby zawierające azbest.
1.4. Zapewnienia oznakowanych odpowiednio worków do spakowania odbieranego azbestu zgodnie z
przepisami o ochronie środowiska.
1.5. Transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca ich utylizacji.
1.6. Przekazania wyrobów zawierających azbest do utylizacji podmiotowi prowadzącemu działalność w
zakresie utylizacji odpadów, w tym odpadów zawierających azbest, posiadającemu konieczne
zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.
1.7. Przekazania Zamawiającemu dowodu utylizacji wszystkich odebranych odpadów tj. karty
przekazania odpadów do miejsca ich utylizacji wraz z kwitem wagowym, potwierdzających wagę
przekazanych wyrobów zawierających azbest.
1.8. Utrzymania porządku na nieruchomościach, z których odbierany będzie azbest.
2.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania

przedmiotu

zamówienia.

Wykonawca

ponosi

pełną

odpowiedzialność

odszkodowawczą za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem związanym
z realizacją przedmiotu zamówienia.
§3
Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę w terminie: od dnia podpisania umowy do 30
listopada 2018 r.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej Umowy,
pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji jego zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy.
2. Koszt wykonania przedmiotu Umowy za 90,00 Mg zgodnie z ofertą wynosi ……….brutto (słownie:
…….), w tym 8 % VAT. Cena za 1 Mg wynosi ………. brutto (słownie:….) w tym 8 % VAT.
2.1.Wartość

przedmiotu

umowy

ustalona

będzie

z

uwzględnieniem

kosztu

jednostkowego

i faktycznej ilości odpadów azbestowych odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia.
3. Maksymalna łączna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy
nie przekroczy środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Celestynów.
4. Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT wraz z załączonymi
protokołami odbioru płyt azbestowych od właścicieli nieruchomości oraz karty przekazania płyt na
składowisko odpadów niebezpiecznych ze wskazaniem ilościowym oddanych płyt azbestowych.
5. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji, w szczególności ze względu
na inflację w okresie ważności Umowy.
6. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamówienia.

7. Termin płatności faktury ustala się na 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, na podstawie bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
8. Płatność faktury dokonywana będzie na konto wskazane na fakturze przez Wykonawcę.
9. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Faktura musi zawierać dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50,
Odbiorca faktury: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
§5
1.

W celu realizacji niniejszej umowy Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych
osobowych.

2.

Administratorem danych przekazanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy jest: Gmina
Celestynów z siedzibą w Celestynowie przy ul. Reguckiej 3.

3.

Administratorem danych przekazanych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy
jest………………………………………………………………………

4.

Przetwarzanie danych osobowych następować będzie w celu wykonania niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami art. 6 ust. 1 pkt „b” 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
(L 119/1).

5.

Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratorów danych oraz podmioty z
którymi Administratorzy danych prowadzą kooperację celem wykonania Przedmiotu umowy
(podwykonawcy), a także inne podmioty, które wykonywać będą usługi zlecone przez
Administratorów danych w celu zreasumowania niniejszej umowy.

6.

Przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w ramach niniejszej umowy odbywać się będzie
przez okres niezbędny do wykonania umowy i jej zreasumowania.

7.

Wykonawca ma prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych.

8.

Wykonawca ma prawo wniesienia skargi, w zakresie przetwarzania przez Zamawiającego
przekazanych przez niego danych osobowych.
§6

1.

Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dodatkowych prac tożsamych z przedmiotem umowy,
a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania.

2.

Wynagrodzenie za ewentualne zlecenie przez Zamawiającego prac dodatkowych ustala się
z zachowaniem niezmiennej stawki za 1 Mg brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy.
§7

1.

Nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie z ramienia Zamawiającego Pani Sylwia Bakuła
s.bakula@celestynow.pl, tel. (22) 789 70 60 wew. 112.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………..

§8
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.1. W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania usług odbioru wyrobów azbestowych w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy - w wysokości 3 % wynagrodzenia całkowitego brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
1.2. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia całkowitego brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia.
1.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 30 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
1.4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy zapłaci on karę umowną w wysokości 30%
wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
2.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych, niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia
Wykonawcy.
§9

1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków:

1.1 Wykonawca nie rozpoczął odbioru wyrobów azbestowych w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy, bez uzasadnionej przyczyny lub nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie
Zamawiającego do rozpoczęcia usług,
1.2 Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, pomimo uprzedniego wezwania
przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy.
§ 10
1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności, w następującym zakresie:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.
2.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli
Stron, innych osób wskazanych imiennie w Umowie, nie stanowią zmiany Umowy i będą
dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia Strony, której zmiana dotyczy, złożonego na
piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie z 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia obowiązku powiadomienia drugiej Strony
o zmianie, za skuteczne uznaje się czynności dokonane z uwzględnieniem dotychczasowych
danych.

§ 11
1.

Spory wynikłe z realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy praw powszechnie obowiązującego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego i innych właściwych aktów prawnych.

3.

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

….………………………………………
WYKONAWCA

