
ZAMAWIAJĄCY  
GMINA OPINOGÓRA GÓRNA
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Zapytanie ofertowe na „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – 
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ZATWIERDZAM
Wójt Gminy 

mgr Stanisław Wieteska

 Opinogóra Górna, dnia 09.11.2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI 
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 14.000 EURO

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA „UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY OPINOGÓRA 
GÓRNA – ETAP I”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna
REGON: 130378344
NIP: 566-186-88-09
Miejscowość Opinogóra Górna
Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
Strona internetowa: www.ugopinogora.bip.org.pl
Godziny urzędowania: 745 - 1545

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
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Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 
14.000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  usuwanie  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest 
pochodzących z posesji  osób fizycznych położonych na terenie  Gminy Opinogóra Górna. 
Zakres  zadania  obejmuje:  rozbiórkę  pokryć  dachowych  wykonanych  z  płyt  azbestowo  – 
cementowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy Opinogóra Górna, załadunek na 
środek  transportu,  transport  i  przekazanie  odpadów zawierających  azbest  na  składowisko 
odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie karty odpadu. 
Zakres obejmuje:

• usunięcie  ok.  6.044  m²  płyt  azbestowo-cementowych  w  tym  ok.  2825  m2   płyt 
azbestowo-cementowych falistych i ok. 556 m2  płyt azbestowo-cementowych płaskich 
do zdjęcia w 2011 r.

• unieszkodliwienie ok. 112,7 t płyt azbestowych w 2011 r.
Dodatkowo do obowiązków wykonawcy będzie należało opracowanie szczegółowego planu 
prac  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  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). Plan taki powinien zawierać:
-  identyfikację azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
-  informację o metodach wykonywania planowanych prac,
-  zakres  niezbędnych  zabezpieczeń  pracowników  oraz  środowiska  przed  narażeniem  na 
szkodliwość emisji  azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-  ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.
Wykonanie  powyższych  zadań  zrealizowane  być  winno  według  zasad  określonych
w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 
2009 – 2032” zatwierdzonego Uchwałą NR XXVII/134/09 Rady Gminy Opinogóra Górna
z  dnia  6  kwietnia  2009 r.  oraz  Zasadach i  warunkach dofinansowania  kosztów usuwania 
azbestu z terenu Gminy Opinogóra Górna – Załącznik do Uchwały Nr XXVII/134/09 Rady 
Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 kwietnia 2009 r. przy udziale Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Realizacja  zamówienia  jest  finansowana  w  100  %  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Klasyfikacja CPV 

Główny przedmiot:
90 65 00 00-8 – usługi usuwania azbestu

Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia prac po uzgodnieniu z Zamawiającym z 1 tygodniowym wyprzedzeniem 
u poszczególnych osób.
Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2011 r.

 Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• udokumentują należyte wykonanie, w ciągu ostatnich  3 lat  przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
przynajmniej  jednego  zamówienia  polegającego  na  usunięciu  płyt  azbestowych
z pow. nie mniejszej niż 6 000 m2.

• dysponują,  w  celu  wykonania  zamówienia,  osobami,  które  odbyły  szkolenia
i posiadają odpowiednie uprawnienia przewidziane do realizacji zamówienia.

• dysponują, w celu wykonania zamówienia, pojazdem/pojazdami przystosowanymi do 
transportu materiałów zawierających azbest

• posiadają  uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym  
postępowaniu

Do oferty należy dołączyć:
• Wykaz  wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie, 
przynajmniej jednego zamówienia polegającego na usunięciu płyt azbestowych z pow. 
nie mniejszej niż 6 000 m2 (wg załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ)

• Oświadczenie Wykonawcy o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień 
personelu  przewidzianego  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie  „Bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest” (wg załącznika Nr 4 do niniejszej SIWZ)

• Oświadczenie Wykonawcy  o dysponowaniu pojazdem/pojazdami przystosowanymi 
do transportu wyrobów zawierających azbest (wg załącznika Nr 3 do niniejszej SIWZ)

• Oświadczenie  Wykonawcy o  posiadaniu  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności
w  zakresie  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  zgodnie  z  Rozporządzeniem 
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Ministra  Gospodarki,  Płacy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004  roku
w sprawie sposobów i  warunków bezpiecznego użytkowania  i  usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) oraz inne dokumenty potwierdzające, 
że  Wykonawca posiada  uprawnienia  (w formie  decyzji)  do wykonania przedmiotu 
zamówienia,  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień przez 
Wykonawcę (wg załącznika Nr 5 do niniejszej SIWZ)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Celem  należytego  wykonania  umowy  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy,  który  wygrał 
postępowanie wniesienia zabezpieczenia na czas wykonania zadania w wysokości  2.000 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych).
Zabezpieczenie można wnosić w następujących formach:

• pieniądzu,
• poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art.  6b ust.  5 pkt  2 

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

 Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osoby  uprawnionej  do 
porozumiewania się z Wykonawcami

1. W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje przekazywane będą w formie 
− pisemnej, 
− faksem (nr 23 673 61 10) 
− drogą elektroniczną (adresy: ugopinogora@bip.org.pl), 

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
2. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Elzbieta Pełka-Karpińska tel.: 023 671 70 85; 
e-mail: elzbieta.pelka-karpinska@opinogoragorna.pl

w zakresie dotyczącym prowadzonego postępowania:
Piotr Czyżyk  tel.: 023 671 70 85;  
e-mail: piotr.czyzyk@opinogoragorna.pl
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Termin i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 19.11.2010 roku do godz. 
10:00.

• w formie pisemnej na adres: Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 
Opinogóra

• za pośrednictwem faksu: 23 673-61-10

• lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  piotr.czyzyk@opinogoragorna.pl

 Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta  ma  być  sporządzona  w  języku  polskim,  czytelną  i  trwałą  techniką,  na 
załączonym formularzu oferty cenowej (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 

2. Oferta  ma  być  podpisana  przez  osoby  uprawione  do  występowania  w  imieniu 
Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.

3. Oferta ma obejmować całość zamówienia. 

 Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca  określa  cenę  realizacji  zamówienia  poprzez  wskazanie
w formularzu oferty:  ceny netto,  kwoty  podatku oraz ceny brutto,  podając  ją
w  zapisie  liczbowym  i  słownie  z  dokładnością  do  grosza  (do  dwóch  miejsc  po 
przecinku).

UWAGA!
Wykonawca zobowiązany jest  podać podstawę prawną zastosowania stawki  podatku VAT 
innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.

2. Jeżeli  złożona  oferta  powodować  będzie  powstanie  obowiązku  podatkowego 
Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy 
i nie podlegają zmianie.

4. Wszystkie  wartości,  w  tym  ceny  jednostkowe,  muszą  być podane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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 Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  
umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wybrany  na  podstawie  dokumentów  (oferty)  złożonych  w  terminie  określonym
w  niniejszym  SIWZ  wykonawca  zostanie  zaproszony  na  przeprowadzenie 
ostatecznych negocjacji i podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr  6 do SIWZ.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

Do
Gmina Opinogóra Górna
ul. Z. Krasńskiego 4
06-406 OPINOGÓRA

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa......................................................................................................
Siedziba...................................................................................................
Nr telefonu/faks.......................................................................................
Adres e-mail ….......................................................................................
nr NIP......................................................................................................
nr REGON...............................................................................................

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia:
Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap I

Zgodnie z wymogami opisu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ

L.
P.

Usługa: 
demontażu pokryć 

dachowych, 
transport i 

zdeponowanie na 
składowisku wraz 

z kosztami 
utylizacji 

j.m. Cena 
netto

Podatek VAT

Cena 
brutto

Przewidy
wana ilość Razem koszty (7*8)

% zł

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Demontaż płyt 
azbestowo-
cementowych 
falistych:

m2 2825

2.
Demontaż płyt 
azbestowo-
cementowych 
płaskich:

m2 556

3.
Utylizacja płyt 
azbestowo-
cementowych wraz z 
transportem

Mg 112,7 

Razem całość przedmiotu zamówienia (suma punktów 1.+2.+3.) zł

Strona 7



ZAMAWIAJĄCY  
GMINA OPINOGÓRA GÓRNA

Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
Tel./fax.: 23 671 70 85 / 23 673 61 10

e-mail: ugopinogora@bip.org.pl
Zapytanie ofertowe na „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – 

etap I”

Termin płatności: 30 dni od otrzymania faktury VAT 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 31.05.2011 r.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na 
określonych  wyżej  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

3. Oświadczamy,  że  cena  zadeklarowana  przez  nas  w  niniejszej  ofercie  nie  ulegnie 
zmianie w okresie obowiązywania umowy.

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków.

5. W  przypadku  uznania  naszej  oferty  za  najkorzystniejszą  zobowiązujemy  się  do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych przez zamawiającego.

6. Nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia/następujące 
części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*

(Wykonawca wypełnia tabelę, o ile dotyczy)
Lp. Nazwa części zamówienia

Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy
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Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Inne informacje wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ...............................................
Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki

Strona 9



ZAMAWIAJĄCY  
GMINA OPINOGÓRA GÓRNA

Adres: 06-406 Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4
Tel./fax.: 23 671 70 85 / 23 673 61 10

e-mail: ugopinogora@bip.org.pl
Zapytanie ofertowe na „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap I”

Załącznik Nr 2 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wykonawca/wykonawcy………..

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zamówienia polegającego na usunięciu płyt 

azbestowych z pow. nie mniejszej niż 6 000 m2.

Lp.

Przedmiot zamówienia
Całkowita

wartość  brutto
roboty budowlanej

w PLN

Termin  realizacji 
Nazwa Zleceniodawcy

Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1.

2.

 

…............................, dn. .........................                                                           ........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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WYKAZ SPRZĘTU

Wykonawca/wykonawcy………..

OŚWIADCZENIE
o dysponowaniu pojazdem/pojazdami przystosowanymi do transportu wyrobów 

zawierających azbest

Lp. Marka i model pojazdu Rok 
produkcji

Podstawa dysponowania 
pojazdem

........................., dn. .........................                              ........................................................
Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy oraz pieczątka /  

pieczątki/
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OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  ODBYCIU  SZKOLEŃ  I  POSIADANIU 
ODPOWIEDNICH UPRAWNIEŃ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA  W  ZAKRESIE  „BEZPIECZNEGO  UŻYTKOWANIA  WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”

Wykonawca/wykonawcy………..

OŚWIADCZENIE

o odbyciu szkoleń i posiadaniu odpowiednich uprawnień personelu przewidzianego do 
realizacji zamówienia w zakresie „Bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 

azbest”

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap I”

Oświadczamy, że nasz personel został odpowiednio przeszkolony w zakresie „Bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

........................., dn. .........................                              ........................................................
Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/
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OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY   O  POSIADANIU  ZEZWOLENIA  NA 
PROWADZENIE  DZIAŁALNOŚCI  W  ZAKRESIE  USUWANIA  WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wykonawca/wykonawcy………..

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
„Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Opinogóra Górna – etap I”

Oświadczamy, że posiadamy  zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie usuwania 
wyrobów  zawierających  azbest  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki,  Płacy
i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004  roku  w  sprawie  sposobów  i  warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 
649) oraz inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia (w formie 
decyzji)  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek 
posiadania takich uprawnień przez Wykonawcę

........................., dn. .........................                              ........................................................
Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr 
zawarta w dniu..................................................

Pomiędzy:
Gminą Opinogóra Górna
NIP 566-186-88-09
REGON 130378344,
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Opinogóra Górna Stanisława Wieteskę
 Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Wójcik 
a
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
NIP.......................................................
REGON …...........................................
zwanym dalej „WYKONACĄ”
reprezentowanym przez
.............................................................................................................................................

W wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  zapytania 
ofertowego zawarta zostaje umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  określenie  warunków  wykonania  przez  Wykonawcę  na 
rzecz Zamawiającego zamówienia -  „Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy 
Opinogóra Górna – etap I”

2. Realizacja  zamówienia  będzie  odbywać się  na  zasadach określonych w Programie 
usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 – 
2032. oraz  Zasadach i warunkach dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu 
Gminy Opinogóra  Górna  –  załącznik  do  Uchwały nr  XXVII/134/09  Rady Gminy 
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Opinogóra  Górna.  Przy  udziale  środków  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Szczegółowy zakres usługi reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowiąca integralną część umowy.

4. Usługę  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  na 
ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie pełnej listy osób z adresami, którzy złożyli wniosek o zdjęcie i utylizację 

azbestu.
2. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przestrzeganie  przepisów  BHP  i  przepisów  dotyczących  ochrony  środowiska 

naturalnego.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie  robót  norm,  określonych
w odpowidnich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, 
ponosi Wykonawca. 

2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu w czasie wykonywania usługi. 
3. Zapewnienie kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia.
4. Utrzymywanie  porządku  na  stanowiskach  roboczych  i  na  terenie  gdzie  będzie 

wykonywana usługa .
5. Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i usuwanie zbędnych materiałów; 
6. Naprawienie na własny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego - uszkodzeń lub 

zniszczeń spowodowanych w związku z usługą;
7. Uczestniczenie  w  wyznaczonych  przez  Zamawiajacego  spotkaniach  w  celu 

omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt 

zasilania placu budowy w wodę, elektryczność, odprowadzanie ścieków.
9. Wykonawca  nie  może,  bez  zgody  Zamawiajacego,  zlecić  wykonania  przedmiotu 

niniejszej umowy osobom trzecim.
10. Wykonawca  powinien  wykonać  usługę  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 

normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.
11. Wykonawca powinien skontaktować się z właścicielem budynku i ustalić z nim termin 

wykonania usługi taki jaki będzie pasował właścicielowi budynku.(Uzasadnienie: nie 
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wiadomo  w jakich  terminach  właściciele  budynków są  poumawiani  z  firmami  na 
pokrycie dachu).  

§ 4
Odbiór robót

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
określony w § 1.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w 
ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o zakończeniu usługi i powiadomi 
o tym Wykonawcę oraz innych uczestników odbioru.

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

4. Protokół  odbioru  końcowego  sporządzany  jest  na  formularzu  określonym  przez 
Zamawiajacego.

§ 5
Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Wynagrodzenie będzie płatne wg m2 i tony brutto wykonanego zamówienia.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie 

protokołów potwierdzających wykonanie zamówienia wg nw. cen jednostkowych:
za jeden metr kwadratowy zdemontowanych wyrobów zawierających azbest

− płyty azbestowo-cementowe faliste:

cena netto ..........................................zł 
podatek VAT:......................................zł
cena brutto..........................................zł 
(słownie:..................................................................................................................),

− płyty azbestowo-cementowe płaskie:
cena netto ..........................................zł 
podatek VAT:......................................zł
cena brutto..........................................zł 
(słownie:..................................................................................................................),

− za jedną tonę przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zdemontowanych 
zawierających azbest: 

cena netto ..........................................zł 
podatek VAT:......................................zł
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cena brutto..........................................zł 
(słownie:..................................................................................................................),

3. Wartość  została  wyliczona  na  podstawie  formularza  ofertowego  Wykonawcy 
zaakceptowanego przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postępowania. 
Kopia formularza ofertowego stanowi załącznik Nr 1 do umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może  być  podstawą  do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  określonego  w  pkt  2 
niniejszego paragrafu.

5. Zapłata  wynagrodzenia  za  wykonane  i  potwierdzone  przez  Zamawiającego  roboty 
nastąpi  na  podstawie  faktury,  sporządzonej  po  podpisaniu  protokołu  odbioru 
końcowego  przedmiotu  umowy i  podpisanego  przez  uprawnionych  przedstawicieli 
stron.  Dopuszcza  się  możliwość  płatności  częściowych  na  podstawie  faktur 
sporządzonych po podpisaniu protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

6. Zapłata  wynagrodzenia   nastąpi  w formie  przelewu na wskazany rachunek bankowy 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

7. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób 
trzecich, jak również wierzytelności te nie mogą być przedmiotem zastawu.

8. Wykonanie  zamówienia  potwierdzone  zostanie  w  formie  załączników  do  faktury:
protokołu/protokołów  odbioru  podpisanego  przez  strony  niniejszej  umowy  oraz 
Właściciela nieruchomości, kopi dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji 
zdemontowanych  i  odebranych  materiałów  zawierających  azbest  w  postaci  Karty 
Przekazania Odpadów, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
14 lutego 2006r. W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. z 2006r. Nr 3, poz. 213). 

9. Do faktury Wykonawca  dołączy sprawozdanie  zawierające  dane  o  zrealizowanych
zamówieniach z wyszczególnieniem danych osób fizycznych na posesjach, których  
dokonano usunięcia azbestu oraz ilość azbestu w m2 i tonach.

§ 6
Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia prac nastąpi po uzgodnieniu z Zamawiającym z 1 tygodniowym 
wyprzedzeniem u poszczególnych osób z załączonej listy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.05.2011 r.
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§ 7

Kary umowne
1. Za  zwłokę  w  zakończeniu  wykonywania  przedmiotu  umowy  –

w wysokości  0,2% wynagodzenia brutto  określonego w § 5 pkt 2 za każdy dzień 
zwłoki (termin zakończenia usługi określono w § 6 niniejszej umowy).

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  za  odstąpienie  od  umowy
z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  –  w  wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto, 
określonego w § 5 pkt 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości  5% wynagrodzenia  brutto,  określonego
 w § 5 pkt 2.

4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5. Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności  powstałych  
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8
Zmiana umowy

Zamawiający  przewiduje  możliwość  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy
w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy
w następującym zakresie : 
a) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 
- w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, 
- zawieszenie robót przez zamawiającego, 
b) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 
przypadkach : 
- zmiana stawki urzędowej podatku VAT, 
- rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót, 
c) inne zmiany : 
-  w  zakresie  kluczowego  personelu  wykonawcy  lub  zamawiającego,  za  uprzednią  zgodą 
zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie,  akceptującą  kandydata  na  kluczowe  stanowisko 
kierownicze,
- w zakresie podwykonawstwa,
- inne zmiany konieczne do realizacji zamówienia uzgodnione między stronami umowy.
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§ 9

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

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie lezy 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 tych okolicznościach.

2. Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  szczególności,  jeżeli 
Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio 
nieprzewidzianych  okoliczności,  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich  zobowiązań 
umownych wobec wykonawcy.

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne  kwestie  sporne  wynikłe  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane 
będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  10
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA
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