Załącznik nr 5 – Projekt umowy

UMOWA NR …………………………
zawarta w dniu ………………….. w Głuszycy, pomiędzy:
Gminą Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,
reprezentowaną przez:
Burmistrza – Romana Głoda
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Świędrych
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………..
……………………………………………………..
reprezentowane przez: …………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 14/O/2021
Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 r. – udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty
130 000 złotych (netto).

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Głuszyca - 2020”, w zakres którego wchodzi:
1) Zadanie nr 1 – demontaż pokrycia dachu i ściany z płyt zawierających azbest na
budynkach mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na posesjach Gminy
Głuszyca, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami (pakowanie) oraz załadunek, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych
w ilości 64,134 Mg.
2) Zadanie nr 2- pakowanie, załadunek, transport i utylizacja odpadów na składowisku
odpadów
niebezpiecznych,
zalegających/składowanych
na
nieruchomościach
zlokalizowanych na terenie Gminy Głuszyca w ilości – 1,088 Mg.
Wyżej określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa.
Rzeczywisty zakres zamówienia zostanie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości
odebranych wyrobów zawierających azbest przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie
kart przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko. W związku z tym
Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego robót.
Wykaz nieruchomości określający lokalizację posesji, z których należy usunąć wyroby
zawierające azbest, stanowi załącznik do niniejszej umowy. Zakres i termin wykonania robót
musi być każdorazowo ustalany z właścicielem nieruchomości.
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie, a w szczególności 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. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).

§2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określonego w §1 w terminie najpóźniej do
30 września 2021 r.
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§3
Przedstawiciele
1. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym
jest……………………………….., nr tel………………., adres e-mail: ………………….........
2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą
jest……………………….……...., nr tel……………….., adres e-mail: ……………………….
§4
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Przekazanie Wykonawcy informacji dotyczących właścicieli nieruchomości.
2. Odebranie wykonanych robót.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy pomocy osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP przy pracy z azbestem i p.poż. oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
3. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do:
1) zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów
zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania) właściwemu organowi nadzoru
budowlanego, właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy;
2) opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac w uzgodnieniu
z właścicielami posesji przed przystąpieniem do robót;
3) poinformowania mieszkańców i Zamawiającego o dokładnym terminie odbioru odpadów
zawierających azbest;
4) demontażu, odbioru, pakowania, ważenia i załadunku odpadów przy użyciu własnych
maszyn i urządzeń;
5) zabezpieczenia obiektów i terenu wokół obiektów przez dostępem osób postronnych oraz
rozprzestrzenianiem się pyłów azbestowych;
6) zabezpieczenia podczas demontażu pokryć dachowych pomieszczeń przed zalaniem
spowodowanym brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem połaci dachowej przed
wpływami atmosferycznymi;
7) wywozu odpadów specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących
przepisów;
8) przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
9) ważenia odbieranych płyt azbestowo-cementowych, które ma odbyć się w obecności:
oddającego eternit i przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiającego o dniu odbioru; Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych
urządzeń; z przeprowadzonej czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma
obowiązek spisać protokół (wg przekazanego wzoru), który ma zawierać co najmniej
następujące informacje: nazwę zadania, nazwę Wykonawcy, imię i nazwisko osoby, od
której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru odpadów, datę odbioru, ilość
odebranych odpadów (w Mg), łączny koszt odbioru i utylizacji eternitu od oddającego
eternit;
10) zbierania pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane;
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11) dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj. karty przekazania
odpadów (KPO – zgodnie z przekazanym wzorem) w wersji papierowej i elektronicznej
(e-mail), protokołów odbioru eternitu od osób uprawnionych, kwitów wagowych,
potwierdzających wagę odebranych wyrobów zawierających azbest od osób
uprawnionych;
12) wykonania dokumentacji fotograficznej z budynku/miejsca, usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest; dokumentacji fotograficzna w wersji papierowej obiektów sprzed
rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów azbestowych, jak i po ich usunięciu (również
odpadu składowanego), każde zdjęcie powinno być opisane adresem danej nieruchomości;
dokumentację w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) należy załączyć do końcowego
protokołu odbioru azbestu i wyrobów zawierających azbest;
13) uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż w dniu zgłoszenia gotowości do
odbioru końcowego robót;
14) zabezpieczenia we własnym zakresie warunków socjalnych i innych wymaganych
prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników; Wykonawca zrzeka się
wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego;
15) informowania o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub
opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane
na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania po wykonaniu przedmiotu umowy:
1) oświadczenia, że prace związane z demontażem zostały wykonane prawidłowo, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii,
a teren dokładnie oczyszczono z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów
technicznych i sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz.
649);
2) karty przekazania odpadów – oryginał poświadczony przez specjalistyczne składowisko
dokumentujące zdeponowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest;
3) kart przekazania odpadów azbestu odebranych z każdej nieruchomości (oryginały);
4) protokołu odbioru azbestu i wyrobów zawierających azbest podpisanego przez właściciela
nieruchomości, Wykonawcę oraz przedstawiciela Gminy – oryginał;
5) protokołu końcowego odbioru zadania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

1.

2.
3.
4.
5.

§6
Wynagrodzenie
Za wykonany przedmiot umowy określony w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie:
1) Dla zadania nr 1 – demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych – cena za 1Mg
wynosi netto ……………………………zł. (słownie netto:…………………….……….),
co wraz z podatkiem VAT ….… w kwocie: …………….…….. zł.
wynosi brutto ………………………..….zł. (słownie brutto: ……………………………).
2) Dla zadania nr 2 – transport i utylizacja odpadów azbestowych – cena za 1Mg
wynosi netto …………………..……..… zł. (słownie netto: ………….…………………),
co wraz z podatkiem VAT ……. w kwocie: …………………….zł.
wynosi brutto …………………………. zł. (słownie brutto: ………………….…….zł.).
Wartość umowy (niewiążąca z uwagi na możliwe zmiany w ilości odebranego azbestu) dla
zadania nr 1 i zadania nr 2 wynosi:…………………………. zł. brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania.
Wynagrodzenie zostanie obliczone wg wzoru: stawka za 1Mg x ilość faktycznie odebranych
odpadów zawierających azbest dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego podpisany bez uwag
przez obie strony.
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6. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie prawidłowo złożonych faktur, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do
Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Zamawiający
zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikające z umowy przy zastosowaniu MPP
(Mechanizm Podzielnej Płatności).
7. Wykonawca zrzeka się prawa do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowania lub innych roszczeń z tytułu nieterminowej płatności w przypadku,
gdy w dniu, w którym upływa termin płatności faktury, rachunek bankowy wskazany na
fakturze nie pozwala na dokonanie płatności z zachowaniem mechanizmy podzielnej płatności
lub nie znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 2 Ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 t.j.).
8. Za termin realizacji zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi
realizację płatności.
9. Fakturę należy wystawiać na podatnika: Gmina Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Głuszyca, NIP PL: 886-25-72-750, REGON 890718248.
10. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytuły realizacji przedmiotu
umowy na osoby trzecie.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§7
Odbiór przedmiotu umowy
Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu.
Zamawiający powoła komisję oraz wyznaczy termin odbioru robót i przystąpi do czynności
odbioru nie później niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru
robót. Czynności odbioru przeprowadzone zostaną w terminie 21 dni od daty ich rozpoczęcia.
W dniu odbioru Wykonawca przedstawi komisji dokumenty umożliwiające ocenę
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy:
1) karty przekazania odpadów, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) protokoły potwierdzające ilość zdemontowanych materiałów zawierających azbest i ich
wywóz z poszczególnych posesji.
Z prac komisji sporządzany jest protokół odbioru robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, komisja
wyznacza termin do ich usunięcia.
W przypadku dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi
wadami Zamawiający może:
1) żądać usunięcia wad, jeżeli nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;
2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie można usunąć lub gdy Wykonawca nie usunął
wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady te są nieistotne;
3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne.
W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy. Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na
zasadach ogólnych.

§8
Zmiana postanowień zawartej umowy
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty złożonej przez Wykonawcę, w następujących okolicznościach:
1. Jeżeli zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności
skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy, zmianie może
ulec sposób i termin realizacji zamówienia;
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2. Jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy ze
względów technologicznych, a ich wykonanie w takich warunkach miałoby wpływ na gorszą
jakość wykonanych robót, zmianie może ulec sposób i termin wykonania robót;
3. Na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne
i nieoczekiwane, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej
staranności, zmianie może ulec termin wykonania zamówienia;
4. Jeżeli zaistnieją okoliczności leżące po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowane
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy –
zmianie może ulec sposób i terminy realizacji robót;
5. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, zmianie
ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (wartość netto pozostaje bez zmian);
6. Jeżeli właściciel nieruchomości odstąpi od zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest,
zmianie ulegnie zakres przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie Wykonawcy.
7. Jeżeli wystąpią zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych,
mających zastosowanie przy realizacji umowy zmianie może ulec sposób i termin wykonania
robót.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót;
d) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót
i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
e) czynności objęte umową, bez zgody Zamawiającego, wykonuje podmiot lub osoba
inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie;
f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny
z wcześniejszymi ustaleniami;
g) zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2) Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
a) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu
umowy;
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że na skutek zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
względem Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
własny;
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających;
3) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji robót w toku.
Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcę;
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni usunie urządzenia
przez niego dostarczone.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
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1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 14 dni od daty przerwania oraz do
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty
odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty zaistnienia przyczyny
odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone w formie
pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod rygorem nieważności odstąpienia.
5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń ponad kary umowne
(do wysokości pełnego odszkodowania) z tytuły poniesionych strat.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

§10
Kary i odszkodowania
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód,
jak również pokrycia roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi przy
realizacji niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zarówno jako uszczerbek majątkowy, jak
też utracone korzyści, które można by osiągnąć, gdyby Wykonawca wykonywał swoje
obowiązki w sposób należyty.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
szacunkowego, określonego w §6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia
szacunkowego określonego w §6 ust. 2;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji
i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia szacunkowego określonego w §6 ust. 2,
za każdy dzień po upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego i od niego zależnych – 15% wynagrodzenia szacunkowego,
określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy;
b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy – 0,5% wartości
wynagrodzenia szacunkowego określonego w §6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki.
Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły
dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych adekwatnie do zapisów zawartych w protokole odbioru, a w przypadku braku
możliwości potrącenia wystawione zostaną noty obciążeniowe z 7-dniowym terminem
płatności.
Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 35% wynagrodzenia,
o którym mowa w §6 ust. 2.
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kwoty stanowiące równowartość
wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien, odsetek, odszkodowań i innych należności lub
opłat wynikających ze zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich, a powstałych
w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy.
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy kar umownych, jeśli niedotrzymanie terminu
nastąpi na skutek siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne,
wynikłe po podpisaniu umowy, którego nie można było przewidzieć, uniknąć ani jemu
zapobiec przy zachowaniu wszelkich należytych środków, niezależnie od stron umowy.
Zdarzeniami siły wyższej są takie zdarzenia jak: klęski żywiołowe, anomalie klimatyczne,
wojny, rewolucje, epidemie, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje
i inne podobne decyzje władz państwowych.
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Załącznik nr 5 – Projekt umowy

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

§11
Postanowienia końcowe
Równolegle strony umowy zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych
w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 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 (Dz. Urz. UE.L z 2016 r.,
Nr 119, str. 1) dalej „RODO”, wobec osób wskazanych w §3 dokonuje ich pracodawca.
Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO, wobec osób wskazanych w §4
ust. 1, dokonuje Wykonawca.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.)
2) Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.)
3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 t.j.)
4) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2021 r., poz. 888 t.j.)
5) Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 t.j.)
6) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 756 t.j.)
7) Rozporządzenia 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. 653)
8) Rozporządzenia 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)
9) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzęń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31)
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla
siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
Niniejsze zamówienie finansowane jest przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

…………………………………..

…………………………………..

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:

………………………………………..
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