UMOWA Nr 2/2019
Zawarta w dniu ………………….03.2019 r. pomiędzy:
Gminą Lipowa z siedzibą Urzędu Gminy 34-324 Lipowa, ul. Wiejska 44
w imieniu którego działają:
Wójt Gminy – Jan Góra
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Elżbieta Kosiec
zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanej przez:
……………………………………………………….
Zwanym dalej ,,Wykonawcą’’
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się do: odbioru, wywozu, unieszkodliwienia
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§2
Wynagrodzenie
1. Ustala się następujące ceny zgodnie z przedstawioną ofertą:
Cena za odbiór, wywóz i utylizację 1 Mg wyrobów zawierających azbest wynosi:
NETTO
………………………………….
PODATEK VAT ………………… (8% VAT)
BRUTTO
………………………………….
Słownie: ……………………………………………
2. Zamawiający zobowiązuje się pokryć 70% ceny określonej w ust. 1, natomiast pozostałe
30% ceny pokrywa właściciel nieruchomości, z której odbierane są wyroby zawierające
azbest, na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Wykonawcę z indywidualnymi
właścicielami nieruchomości.
3. Na cenę, o której mowa w pkt. 1 składają się koszty, wywozu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lipowa w tym:
1) dostarczenie worków lub palet do poszczególnych osób fizycznych na podstawie listy
otrzymanej z Urzędu Gminy Lipowa
2) odbiór wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych,
3) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05
i przekazanie karty odpadu z poszczególnych posesji do Urzędu Gminy Lipowa

4. Wartość niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty 35 000,00 zł brutto.
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 ) brutto.
§3
Terminy odbioru
1. Najpóźniej do 3 dni po przekazaniu listy z adresami oraz numerami telefonów osób
fizycznych z terenu Gminy Lipowa przez Zamawiającego, Wykonawca bezpłatnie dostarczy
poszczególnym osobom worki oraz uzgodni z nimi terminy odbioru, sporządzając
odpowiednie umowy co do sposobu i terminu zapłaty drugiej części kosztów o których mowa
w § 2 pkt 2.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania w powyższych umowach stawki określonej
w ofercie przedłożonej Zamawiającemu.
§4
Płatności
Należności fakturowe na podstawie karty odpadu, o której mowa w § 5, będą płatne
przelewem
na
następujący
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
…………….……………………. w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wydanie właścicielowi nieruchomości 1 egzemplarza karty
odpadu, która stanowi podstawę do rozliczeń z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia odebrania wyrobów
zawierających azbest od osób fizycznych do przekazania Zlecającemu 1 egzemplarza karty
odpadu z poszczególnych posesji oraz informacji o ilościach i miejscach dokonanych
odbiorach przedmiotu umowy.
§ 6
Miejsce odbioru
Jako miejsce odbioru przedmiotu zamówienia umowy Strony ustanawiają posesje
poszczególnych osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Lipowa, które zostały
wskazane na liście, o której mowa w § 3 pkt 1.
§ 7
Obowiązywanie
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………..03.2019 r. do dnia
do 30.11. 2019 r.

§ 8
Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości umowy za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy za
odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. W wypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z warunków umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej
10% wartości umowy.
4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić od Wykonawcy zapłaty
odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w ust. 2 i 3 kar umownych.

§ 9
Przepisy końcowe
1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego,
jedna dla Wykonawcy.
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