Załącznik nr 8
UMOWA - WZÓR

W dniu .................. w Lisewie pomiędzy:
Gminą Lisewo
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Jerzego Cabaja
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Henryki Świątkowskiej
a
..................................................................................................................................................
Została zawarta umowa następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty
w trybie przetargu nieograniczonego.
§1.
Przedmiotem umowy jest:
Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo,
z posesji wielorodzinnej znajdującej we się we wsi Lisewo przy ul. Mikołaja z Ryńska,
zgodnie z wykazem nieruchomości ich właścicieli i szacunkowym tonażem.
1. Roman Wojtczak
nr 11/6 – zakres rzeczowy azbestu – 1,6 Mg.
2. Dorota i Ryszard Strupowscy nr 11/2 – zakres rzeczowy azbestu – 1,6 Mg.
3. Elżbieta Gnes
nr 11/1 – zakres rzeczowy azbestu – 1,6 Mg.
4. Daniela Szablewska
nr 11/4 – zakres rzeczowy azbestu – 1,6 Mg.
5. Wiesława i Bogdan Taczyńscy nr 11/7 – zakres rzeczowy azbestu – 1,6 Mg.
6. Elżbieta Łuczak
nr 11/3 – zakres rzeczowy azbestu – 1,6 Mg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Łącznie:
9,6 Mg
§ 2.
Termin zakończenia robót – 31 lipca 2013 r.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1). Przekazanie Wykonawcy informacji dotyczących właścicieli nieruchomości określonych
w § 1.
2). Protokólarne odebranie wykonanych robót.
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
2. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na składowisku
uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.
3. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
4. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane
w związku z prowadzonymi robotami.
5. Uporządkowanie terenu w dniu zakończenia robót.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę:
za transport i utylizację 1 Mg materiałów zawierających azbest:
cena netto .............................zł
podatek VAT: ..... % ..................... zł
cena brutto ............................ zł.
słownie ............................................................................... zł.
§6
Rozliczenie za wykonaną robotę nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po
zakończeniu i odbiorze robót.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest:
a). Protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie robót podpisany przez
Zamawiającego, Wykonawcę i wyznaczonego przedstawiciela z posesji wielorodzinnej Nr 11,
przy ul. Mikołaja z Ryńska.
b). Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę karty przekazania odpadów na
składowisko odpadów zawierających azbest.
c). Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od chwili jej złożenia Zamawiającemu.
§ 7.
W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu,
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy.
§8
Za każdy dzień zwłoki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,3 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 5, maksymalnie do 20 % wartości
umowy.
§9
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
§ 11
Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
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