
                                                                                                                              

Załącznik nr 5 

UMOWA nr …………. 
 

zawarta w dniu ………….. pomiędzy: 
 

Gminą Tułowice z siedzibą: 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, NIP 991-03-21-970, REGON 531413308 

reprezentowaną przez Burmistrza – Andrzeja Wesołowskiego zwaną w dalszym ciągu niniejszej 

umowy „ Zamawiającym" a  

…………………………… z siedzibą,…………………… NIP ………………….., REGON 

………………….. zwaną dalej Wykonawcą". 

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł, 

zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1  

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

demontażu, zbieraniu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest                     

z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Tułowice, wymienionych                                

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

„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice w 2021 roku" 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

2. Integralnymi składnikami umowy są następujące załączniki: 

1) zapytanie ofertowe nr RLiOŚ.6232.1.2021 z dnia 27.08.2021r.  

2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, 

3) kosztorys ofertowy – załącznik nr 3, 

4) oświadczenie – załącznik nr 4.  

§ 2  

 

Strony ustalają łączną wartość umowy na kwotę …….…….. zł netto + podatek VAT 8%,  co daje  

 

łączną kwotę ………… zł brutto (słownie ……………………………………………). 
 

§ 3  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się          

w kwocie ryczałtowej obliczonej dla: 

- 1 Mg wyrobów zawierających azbest za usługę polegającą na demontażu, zbieraniu, załadunku, 

transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów na składowisku odpadów niebezpiecznych; 

- 1 Mg wyrobów zawierających azbest za usługę polegającą na zbieraniu, załadunku, transporcie   

i unieszkodliwieniu wyrobów na składowisku odpadów niebezpiecznych, które zostały 

wyszczególnione w ofercie Wykonawcy - w załączniku nr 2.  

  

2. Podstawa ustalenia wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy i nie ulegnie zmianie.  



3 .  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy (łączna wartość umowy, o której mowa w § 2 ) 

może ulec zmianie w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości z wykonania prac lub innej 

faktycznej wagi wyrobów zawierających azbest. Podstawą zmiany wynagrodzenia będzie kosztorys 

ofertowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 sporządzony przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

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

środki: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne 

właścicieli nieruchomości. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace określone niniejszą umową                

w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie robót - z dniem podpisania przez Gminę Prudnik umowy dotacji  

z WFOŚIGW w Opolu. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o terminie 

podpisania umowy dotacji; 

b) zakończenie robót – do dnia  31.10.2021r.;  

c) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia - do dnia 05.11.2021 r. 

3. W terminie 14  dni od podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowy harmonogram prac, w którym określi termin realizacji prac na poszczególnych 

nieruchomościach, o których mowa w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

§ 5  

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

jednorazowo przez Zamawiającego na postawie prawidłowo wystawionej faktury przez 

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

z dokumentami o których mowa w ust. 2. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji potwierdzającej wykonanie umowy tj.:   

1) protokołów spisanych przez Wykonawcę oraz właściciela posesji przy współudziale 

Zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, zawierających co najmniej dane 

właścicieli i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz 

powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (wcześniej składowanych) i masę 

unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest; 

2) oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,                          

z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych przez Wykonawcę 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. Nr 71 poz. 649) zmienionym  rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) wraz z wykazem 

nieruchomości, których oświadczenie dotyczy; 

3) kart przekazania odpadów sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów 

azbestowych, potwierdzających między innymi wagę odebranych przez składowisko wyrobów 

zawierających azbest.  

Na kartach przekazania odpadów dodatkowo powinno zostać określone: 

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych 

posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest); 

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów; 

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające 

azbest; 



- wyszczególnienie ilości i rodzaju odpadów poddanych unieszkodliwieniu. 

 

§ 6 
 

1. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów 

niebezpiecznych zawierających azbest właściwemu: 

1) organowi nadzoru budowlanego, 

2) okręgowemu inspektorowi pracy, 

3) państwowemu inspektorowi sanitarnemu 

 w terminie co najmniej 7 dni przez rozpoczęciem prac.  

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac potwierdzone za 

zgodność z oryginałem, kopie zgłoszeń (np. potwierdzenia nadania) organom, o których mowa   

w ust. 1. 

§ 7  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe wskutek 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy i jest zobowiązany je naprawić na swój koszt. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie 

określone niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

4.  Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy  

i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649), zmienionym 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest (Dz.U. Nr 162 poz. 1089). 
 

§ 8  

1. Za zwłokę w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust.2 lit. b  Zamawiający 

obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 2 za każdy dzień zwłoki. 

2. Za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów określonych w § 5  u s t  2  

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

w odniesieniu do terminu o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. c.     

3. Za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kopii potwierdzeń dokonania zgłoszeń organom,  

o których mowa w § 6 ust 1 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 

200,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa § 6 ust 2. 

4. Za zwłokę w wykonaniu prac na poszczególnych nieruchomościach lub w przypadku opóźnień w 

usuwaniu skutków uchybień (nienależytego wykonania usługi) Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów określonych w harmonogramie. 

5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy,            

o którym mowa w § 2 .   

6. Kara umowna powinna być zapłacona  w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim żądaniem 

przez Zamawiającego.  

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

wykonanie przedmiotu umowy. 



8. Strony zastrzegają sobie dodatkowo prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym, gdy ewentualna szkoda przewyższy naliczone kary 

umowne. 

§ 9 

 

1. Na podstawie art. 13 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, Zamawiający oświadcza: 

a. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tułowic, 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1. 

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu 

Miejskiego w Tułowicach,  49-130 Tułowice ul. Szkolna 1, tel. 509 027 990, adres email: 

biuro@kancelaria-odo.pl,  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w postępowaniu administracyjnym w  celu realizacji praw  

i obowiązków wynikających z zawartej umowy na podstawie: 

- Art. 6 ust. 1 lit. 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, 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

5. Dane mogą być udostępnione uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, podmiotom administracji 

publicznej, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie płatności,  podmiotom 

zewnętrznym, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz 

podmiotom związanym z realizacją niniejszej umowy. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane  do obcych państw lub  organizacji międzynarodowych. 

7. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji    i zakresu działania archiwów zakładowych 

wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  do celów badań naukowych lub 

historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia.  

8. Stronie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania  ich sprostowania.  

9.  Strona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

10. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie są wymagane do skutecznej realizacji umowy oraz 

związanych z nią obowiązków rozliczeniowo – finansowych. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

§ 10 

 

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych i 

ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.) w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych podczas realizacji umowy. 

 

§ 11 

Ewentualne spory wynikające z treści umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 1 2  

mailto:iodo@prudnik.pl


 

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach – trzy  dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy.  

 

           

 

                  

 

Wykonawca                                                                            Zamawiający 

 


