
Nr rej. …………… 

 

UMOWA nr ……./III 

 

 

zawarta w dniu …………...2017 r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe pomiędzy Gminą Ujazd,  

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Tadeusza Kauch – Burmistrza Ujazdu 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

NIP …………………… REGON …………………….. zwanym dalej "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez: 

 

1 ……………………………………………………………………………………………….... 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

dotyczącym zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro w zadaniu pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – VIII nabór” o następującej treści:  

 

§ 1 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi w zadaniu pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd – VIII nabór” polegające na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości z terenu Gminy Ujazd. 

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 

a)zdjęcie płyt azbestowych z dachów oraz ścian budynków mieszkalnych i gospodarczych 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

b)   załadunek, transport odpowiednio zabezpieczonych wyrobów zawierających azbest  

z poszczególnych nieruchomości, wyładunek i przekazanie usuniętych wyrobów 

zawierających azbest do unieszkodliwienia wyszczególnionych w załączniku nr 1  

do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest oraz z odpadami 

niebezpiecznymi z podgrupy odpadów 17 06: Materiały izolacyjne oraz materiały 

konstrukcyjne zawierające azbest, oraz zasadami sztuki budowlanej i z należytą starannością 
oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej warunkującym odpowiednie bezpieczeństwo 

ludzi i mienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, do ścisłego 

przestrzegania następujących przepisów prawnych: 

a) 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. Nr 216, poz. 1824) 



b) rozporządzenia Ministerstwa 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. 2004 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. 2010 nr 162 poz.1089). 

3. Wykonawca oświadcza, że składowiska odpadów, na które będą wywożone odpady 

zawierające azbest spełniają wymogi formalno-prawne dla składowiska odpadów 

niebezpiecznych. 

4. Wykonawca zgłasza zamiar prowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów 

zawierających azbest wg w/w rozporządzenia:  
- organowi nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich; 

- Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Opolu; 

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu w Strzelcach Opolskich; 

w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.  

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kopię tych dokumentów potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem.  

5. Na karcie przekazania odpadu ma zostać określone: (z pieczątką składowiska) 
- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych 

posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest); 

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

azbest; 

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości. 

 

§ 3 

 
1. Szczegółowy zakres usługi obejmuje: 

1) usługę niepełną: transport wyrobów zawierających azbest zalegających luzem  

(na pryzmach) z miejsca gromadzenia na terenie nieruchomości wymienionych w załączniku 

nr 1 do umowy obejmującą: 

a) kompleksowe przygotowanie wyrobów zawierających azbest do transportu, 

b) załadunek oraz transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów 

niebezpiecznych w miejscowości ………………………….… gm. ........................................... 

woj. …………………….. i przekazanie ich do unieszkodliwienia. 

2) usługę kompleksową, obejmująca: 

a) demontaż ścian oraz pokryć dachowych zawierających azbest z budynków mieszkalnych  

i budynków gospodarczych na nieruchomościach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy 

w terminie uzgodnionym z właścicielem posesji, 

b) kompleksowe przygotowanie zdemontowanych azbestowych ścian i pokryć dachowych  

do transportu, 

c) załadunek i transport odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów 

niebezpiecznych w miejscowości …………………………… gm. …………………………… 

woj. …………………………….. i przekazanie ich do unieszkodliwienia. 

 

 

 

 



§ 4 
 

1. Za wykonanie usług określonych w §1 oraz §3 zgodnie z wykazem nieruchomości 

(załącznik nr 1 do umowy), z których należy usunąć azbest z podziałem na usługę 

kompleksową oraz niepełną określoną w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi: ……….….……… zł netto +   ………... % 

podatek VAT ……..…….. zł  =  razem ………….……… zł brutto [ słownie: ……………….. 

………………………………………………………………………………..] 

za realizację całości zamówienia. 

 

2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku gdy przed realizacją niniejszego zamówienia lub 

podczas realizacji niniejszego zamówienia dany właściciel nieruchomości wyszczególnionej 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy odstąpi od zamiaru realizacji zadania na swojej 

nieruchomości to wobec tego ryczałtową cenę określoną w §4 ust. 1  strony niniejszej umowy 

pomniejszą o wartość planowanych usług związanych z w/w nieruchomością  danego 

właściciela pomniejszając wartość zamówienia o wartość niewykonanych usług na danej 

nieruchomości zgodnie z kwotą przypisaną do danej nieruchomości określoną w ofercie 

Wykonawcy, która jest załącznikiem do niniejszej umowy. 

 

§ 5 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………..……. do dnia ………..…..2017 r. 

2. Usługi określone w §3 Wykonawca będzie realizował zgodnie z harmonogramem 

uzgodnionym z Właścicielami nieruchomości, z których zabierany będzie azbest, 

przekazanym bezwzględnie Gminie Ujazd najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

§ 6 
 

1. Osobami wyznaczonymi ze strony zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą i odbioru 

usługi jest: 

Tadeusz Kauch – Burmistrz Ujazdu 

Iwona Warzecha  – podinspektor Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, 

Ochrony Środowiska  i Działalności Gospodarczej, tel. 77 4048754, 77 4048755. 

2. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Wykonawcy:  

 

………………………..…………………………………………………………………………  

tel. ………………………….…………… 

§ 7 
 

1. Wykonawca zaopatrzy pracowników wykonujących usługi określone §1 umowy oraz 

pojazdy służące do realizacji zadań, określonych w §1 umowy, w czytelne logo firmy 

umieszczone w widocznym miejscu na pojeździe i ubraniach pracowników. Ponadto 

Wykonawca zaopatrzy pracowników biorących udział w realizacji niniejszego zamówienia,  

a w szczególności pracujących przy demontażu azbestu z dachów oraz ścian budynków  

w środki ochrony osobistej takie jak: kombinezony ochronne przed pyłkami azbestowymi, 

maski ochronne górnych dróg oddechowych, rękawice ochronne oraz sprzęt zabezpieczający  

przed upadkiem podczas wykonywania demontaży taki jak: szelki, liny, kaski ochronne. 

2. Wykonawca samodzielnie ustala z właścicielami nieruchomości, wymienionych  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy termin wykonania usługi, określonej w §3 umowy. 



3. Wykonawca zapewnia profesjonalne wykonanie usług określonych w §3 umowy oraz jest 

zobowiązany do zaplanowania, koordynacji i wykonanych usług tak, aby umożliwić 
właścicielom nieruchomości wykonanie montażu nowego pokrycia dachu lub wykonanie 

innych robót budowlanych. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy, uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu 

usług oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku 

prowadzenia usług. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości powstałe na skutek demontażu 

azbestu. Niniejsza odpowiedzialność spoczywa w całości tylko i wyłącznie na Wykonawcy. 

 

§ 8 
 

Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności  za realizację zamówienia: 

 rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

Płatność faktury będzie dokonywana przelewem z konta Urzędu Miejskiego w Ujeździe  

na rachunek Wykonawcy w jego banku: ………………………...…………………………….. 

nr konta: ………………………………………………………………………………………... 

w terminie: 30 dni od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych do Zamawiającego. 

Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów    

rozliczeniowych tj. 

 faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP 

Zamawiającego w dwóch egzemplarzach; 

 pozytywnego protokołu odbioru spisanego przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy, zawierającego co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto 

wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych 

(składowanych) wyrobów zawierających azbest; 

 kart (karty) przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia  

na odpowiednim składowisku odpadów azbestowych opisane w § 2 ust. 5 niniejszej 

umowy, wraz z ich zestawieniem wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy; 

 oświadczeniem Wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania prac 

oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71  

z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) , wraz z wykazem nieruchomości, 

których oświadczenie dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy; 

 protokoły odbioru (stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) spisane 

przez właściciela nieruchomości, przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Gminy 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy; 

 kolorowymi zdjęciami przedstawiającymi nieruchomości, z których zdemontowano  

lub zebrano wyroby zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac w formie 

papierowej (np. wydruk) oraz elektronicznej (płyta CD). Należy wykonać dla każdej 

nieruchomości jedno zdjęcie przed i jedno po wykonaniu prac - zrobionych z tego 

samego miejsca (perspektywy) i zamieszczenie obu zdjęć na jednej kartce formatu A4, 

wraz z opisem jakiej nieruchomości zdjęcia dotyczą; 

 wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace związane z demontażem, 

zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest(…) 

zgodnie z załącznikiem nr 6   



 jeśli dotyczy – faktura wystawiona Wykonawcy przez podwykonawcę oraz 

potwierdzenie przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia za w/w fakturę podwykonawcy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 

umowy. Wszelkie koszty wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 9 
 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania usług zostanie stwierdzone prowadzenie ich niezgodne  

z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych usług  

i żądać prowadzenia usług zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów 

zawierających azbest wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni  

na przywrócenie prawidłowości w prowadzeniu usług. 

2. Jeżeli usługi po upływie terminu określonego w ust. 1 prowadzone będą nadal niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest 

Zamawiający może: 

a) powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

b) odstąpić od umowy za natychmiastowym jej wypowiedzeniem. 

 

 

§ 10 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 umowy, w wysokości 

0,2% całkowitej wartości umowy określonej w §4 ust 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości całkowitej przedmiotu umowy 

określonej w §4 ust 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu ustalonego na ich usunięcie, 

c) za niedostarczenie zamawiającemu harmonogramu realizacji robót uzgodnionego  

z Właścicielami nieruchomości, z których zabierany będzie azbest w terminie 7 dni licząc  

od dnia podpisania niniejszej umowy zgodnie z §5 w wysokości 0,2% całkowitej wartości 

umowy określonej w §4 ust 1 za każdy dzień zwłoki. 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wartości całkowitej przedmiotu umowy określonej w §4 ust 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku, gdy wysokość kary nie pokrywa wartości szkody. 

3. W sytuacji, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy nie otrzyma lub utraci 

dofinansowanie lub jego część dla złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie niniejszego 

zadania Wykonawca zobowiązuje się pokryć w postaci kary umownej wszystkie straty 

Zamawiającego wynikłe z nieotrzymania dotacji. 

4. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z  faktur wystawionych przez 

Wykonawcę.       

§ 11 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

 a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego  w wysokości 0,2% całkowitej wartości 

umowy określonej w §4 ust 1  za każdy dzień zwłoki 



 b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości  

10 % wynagrodzenia umownego. 

 

§ 12 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych  

w szczególności, jeżeli: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy,  odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 7 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn bądź nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

e) wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację zamówienia a przerwa ta trwa dłużej 

niż 14 dni. 

f) w sytuacji, gdy Zamawiający nie otrzyma lub utraci dofinansowanie lub jego część 

dla złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

 Wodnej w Opolu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych usług lub 

odmawia bez uzasadnionych przyczyn podpisania protokółu odbioru. 

b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego  

w niniejszej umowie, 

c) 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. 

 

§ 13 
 

1. Wykonawca może tylko i wyłącznie w zakresie określonym w ofercie złożonej  

w przetargu powierzyć wykonanie części zamówienia objętego umową podwykonawcy. 

2. W w/w przypadku Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem podwykonawcy  

do wykonania powierzonych mu usług zawrzeć z podwykonawcą umowę określającą  

co najmniej zakres rzeczowy powierzonych mu usług zgodnie z udostępnioną mu 

dokumentacją, wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, termin wykonania usług 

powierzonych i termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zawartej umowy przed 

przystąpieniem podwykonawcy do jej wykonywania lub zaakceptowania przez Wykonawcę 

projektu takiej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej usług powierzanych 

podwykonawcy w celu uzyskania zgody Zamawiającego na zlecenie usług podwykonawcy. 

4. W terminie 14 dni od przedstawienia tej umowy Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia 

na piśmie stanowiska co do wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy  



z podwykonawcą. Brak w tym terminie stanowiska Zamawiającego przedstawionego 

Wykonawcy uważa się za wyrażenie zgody na zlecenie części usług podwykonawcy. 

5. W razie stwierdzenia, że do wykonania usług przystąpił podwykonawca bez uprzedniego 

przedstawienia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą umowy lub zaakceptowanego 

przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą Zamawiający ma prawo: 

a) zażądać od Wykonawcy zaprzestania wykonania przez podwykonawcę robót, 

b) zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 za całość zamówienia niniejszej umowy z tytułu niewykonania obowiązku 

uprzedniego przedstawienia Zamawiającemu zawartej z podwykonawcą umowy lub 

zaakceptowanego przez Wykonawcę projektu takiej umowy, 

c) odstąpić od umowy 

6. W razie przedstawienia Zamawiającemu przez podwykonawcę faktury VAT wystawionej 

Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę z żądaniem zapłaty określonego  

w niej wynagrodzenia z powołaniem się na solidarną odpowiedzialność Wykonawcy  

i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca na pisemne żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany do złożenia na piśmie w terminie 5 dni kalendarzowych  

od otrzymania tego żądania pisemnego oświadczenia czy podwykonawca wykonał wskazany 

zakres robót oraz czy przysługuje mu wynagrodzenie w kwocie określonej w tej fakturze  

w całości lub określonej części. 

7. Jeżeli Wykonawca w ustalonym wyżej terminie nie złoży oświadczenia określonego  

w ust.6 uważa się, że podwykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przez niego 

usług w kwocie podanej w fakturze przedstawionej Zamawiającemu. 

8. Kwoty wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy przez Zamawiającego za wykonane 

przez podwykonawcę roboty potrąca się z wynagrodzenia Wykonawcy, a w razie wypłacenia 

wynagrodzenia wykonawcy kwoty wynagrodzenia wypłacone podwykonawcom podlegają 

zwrotowi przez Wykonawcę. 

§ 14 
 

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w razie: 

a) Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 

b) Zmiana umowy nie będzie niekorzystna dla Zamawiającego. 

Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności 

na uzasadniony pisemny wniosek jednej ze stron. 

 

§ 15 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 16 
 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem  

2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 



§ 18 
 

Integralnym składnikiem niniejszej umowy są: 

1) Opłacona polisa Wykonawcy na kwotę minimum 50 000,00 zł, obejmująca terminem 

ważności czas realizacji zamówienia. 

2)Umowa Wykonawcy podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie na 

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z podgrupy 17 06 zawarta minimum na czas 

realizacji zamówienia. 

3) Harmonogram realizacji zadania dostarczony przez Wykonawcę. 

4) Załącznik nr 1 do umowy - wykaz nieruchomości, z których należy usunąć azbest  

z podziałem na usługę kompleksową oraz niepełną. 

5) Załącznik nr 2 do umowy - zestawienie kart (karty) przekazania odpadu zawierającego 

azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów 

niebezpiecznych. 

6) Załącznik nr 3 do umowy – oświadczenie, że teren nieruchomości został oczyszczony  

z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu azbestowego (…) 

7) Oferta Wykonawcy. 

8) Załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców 

posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia 
9) Zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987) 

10) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 

wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243 ze zm.)lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987); 

lub 

Wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987). 

11) Decyzja dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające 

azbest zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie. 

12) Załącznik nr 5 do umowy – protokoły odbioru spisane przez właściciela nieruchomości, 

przez Wykonawcę oraz przedstawiciela Gminy. 

13) Dokumenty „za zgodność z oryginałem” potwierdzające zgłoszenie ONB, OIP oraz PIS 

zamiar prowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest  

w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.  

14) Załącznik nr 6 do umowy – wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace 

związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 

zawierających azbest (…). 

 
 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy 
 

Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest z podziałem na usługę kompleksową 

oraz niepełną. 

 

Lp. 
Adres nieruchomości na której znajduje 

się azbest. 

Powierzchnia dachu, pryzmy lub 

elewacji z którego/-ej zdejmowany będzie 

azbest. 

UWAGA: podana powierzchnia to 

powierzchnia dachu lub ściany i nie jest ona 

równa powierzchni azbestu gdyż nie 

zawiera ona zakładów płyt. W przypadku 

pryzm natomiast podaje się w tej kolumnie 

rzeczywistą powierzchnię azbestu na 

pryzmie. 

Planowana ilość 

odpadów 

zawierających 

azbest 

Powierzchnia 

pryzmy. 

(usługa 

niepełna) 

Powierzchnia dachu, 

ściany. (usługa kompleksowa) 

     [m2]  [m2] [Mg] 

1 Ujazd, ul. Traugutta 31 25,30  0,33 

2 Ujazd, ul. Traugutta 31  82,00 1,07 

3 Ujazd, ul. Traugutta 31  25,00 0,33 

4 Kolonia Jaryszów 11 105,00  1,37 

5 Sieroniowice, ul. Zielona 7 74,25  0,97 

6 Ujazd, ul. Traugutta 28 126,50  1,64 

7 Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia 89 101,22  1,32 

8 Sieroniowice, ul. Ujazdowska 4  23,68 0,31 

9 Sieroniowice, ul. Ujazdowska 4  11,84 0,15 

10 Jaryszów, ul. 18 Marca 4 102,96  1,34 

11 Olszowa, ul. Wiejska 8  45,00 0,59 

12 Ujazd, ul. Moniuszki 25  36,00 0,47 

13 Ujazd, ul. Moniuszki 25 63,25  0,82 

14 Sieroniowice, ul. Zielona 4 250,00  3,25 

15 Sieroniowice, ul. Ujazdowska 50  124,00 1,61 

16 Stary Ujazd, ul. Czterdziestolecia 79 385,00  5,01 

17 Zimna Wódka. ul. Ujazdowska 9  202,00 2,63 

18 Zimna Wódka, ul. Ujazdowska 9 108,90  1,42 

19 Kolonia Jaryszów 8 24,20  0,31 

Razem 1366,58 549,52 24,94 

 

UWAGA: Na realizację zadania zawarta zostanie umowa ryczałtowa z klauzulą 

zmienności ceny w przypadku odstąpienia danego właściciela nieruchomości  

od realizacji zadania 



Załącznik nr 2 do umowy z wykonawcą 

Załącznik Nr 2.2 do umowy dotacji 

 

 

Zestawienie kart przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku  

odpadów niebezpiecznych* 

 

Lp. Nr karty* 
Data 

wystawienia 
karty 

Demontujący/ 
zbierający 

odpad 

Gmina z terenu 
której odpad 

pochodzi 

Przejmujący odpad 
na składowisko 

celem 
unieszkodliwienia 

Miejsce 
unieszkodliwienia 

odpadu 

Rodzaj 
unieszkodliwio-
nych odpadów 

Masa odpadów 
poddanych 

unieszkodliwieniu 
[Mg] **          

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

                                                                                                                                                                                                                         RAZEM   

         

         

 

* dotyczy wyłącznie kart przekazania odpadu na składowisko 
** należy podać tylko ilość odpadów pochodzących z terenu gminy  składającej zestawienie (dotyczy przypadków, gdy karta 
obejmuje odpad pochodzący z terenu kilku gmin) 

 
    

         

         

 
……………… 
        data    …………………………………………………………………………………….. 

     podpisy i pieczątki imienne osób uprawnionych do reprezentacji Dotowanego 



Załącznik nr 3 do umowy z wykonawcą 

Załącznik Nr 2.3 do umowy dotacji 

 

 

…………………………. r. 
 (pieczątka firmowa) (miejscowość, data) 
 

 

 

Oświadczenie 
 

 

……………………………………...…………………………………………………………… 

(nazwa i adres wykonawcy) 

oświadcza, że wykonał prace związane z demontażem i/lub zbieraniem oraz transportem 

wyrobów zawierających azbest z nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do 

niniejszego oświadczenia na podstawie umowy/zlecenia* Nr ………………. z dnia 

……………… r. 

 

Oświadczam, że zgodnie z § 8 ust. 3 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 i Nr 162, 

poz. 1089 z 2010 r.): 

1. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z 

należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

2. teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i 

jest wolny od pyłu azbestowego, 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane 

są prawdziwe. 

 

 

 

 

………………………………………. 
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do oświadczenia wykonawcy  

o prawidłowym wykonaniu prac oraz  

o oczyszczeniu terenu z pyłu z dnia ……. 

 

 

 

Lp. Właściciel nieruchomości 
Adres nieruchomości z której 

usunięto wyroby azbestowe 
1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

………………………………………. 
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do umowy z wykonawcą 

Załącznik Nr 1.4 do umowy dotacji 
 

................................ dnia ............................... 
 

 
OŚWIADCZENIE 

o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia 

 
 

Jako działający w imieniu Gminy ............................................. 

niniejszym oświadczam, że zadanie pn.:  „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy ........................... – VIII nabór” będzie realizowane: 

 

1) 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. 2004 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. 2010 nr 162 poz. 1089)  

przez ……………………………….…………. z siedzibą w …………………………. 

                                 (nazwa firmy) 

2) przez …………………………………….…………. z siedzibą w ……………………… 

(nazwa firmy) 

posiadającą zezwolenie ……………………………………..…………. na prowadzenie   

                                                      (przez kogo wydane) 

działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 

zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) Nr ………………….…… z dnia …………….. r. ważne do 

………….. r.* 

lub  

 

przez …………………………………….…………. z siedzibą w ……………………… 

(nazwa firmy) 

która została wpisana do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1  ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). 

 

Odpad zostanie przekazany celem unieszkodliwienia na składowisko firmy 

………………………………….…………. z siedzibą w ……..………...………… 

posiadającej pozwolenie na prowadzenie instalacji składowania odpadów (w tym odpadów  

niebezpiecznych zawierających azbest) wydane  Decyzją …………………………………….. 
                                                                                                              (przez kogo wydana) 

 Nr  ……………………….. z dnia ……………..r. ważną do ……………..r. 

 

 

..................................................................... 
     (pieczęć i podpisy osób upoważnionych 

        do reprezentacji Wnioskodawcy) 

 

* pkt. 2 wypełniamy tylko w przypadkach, gdy wytwórca odpadów azbestowych nie jest 

jednocześnie podmiotem dokonującym transportu, 



Załącznik nr 5 do umowy z wykonawcą 

Załącznik Nr 2.5 do umowy dotacji 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

 

1. Właściciel nieruchomości: 

................................... 

 

2. Beneficjent:  

Gmina .................................... 

 

3. Miejsce demontażu, zbierania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających 

azbest (dokładny adres nieruchomości z której usunięto wyroby zawierające azbest): 

............................................ 

 

4. Ilość usuniętych odpadów: 

....... m2 połaci dachowych; 

...... m2 pokrycia elewacji(ścian); 

..... m2 zebranych (wcześniej składowanych w pryzmach); 

 

...... Mg ogółem. 

 

5. Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy - że 

wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą. 

 

6. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

.................................................................           ........................................................................ 

/data i podpis właściciela nieruch.                      /data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 lub osoby przez niego upoważn./                      

 

 

 

............................................................. 

/data i podpis przedstawiciela Gminy 

 

 



 

Załącznik nr 6 do umowy z wykonawcą 

Załącznik Nr 2.4 do umowy dotacji 

 

Wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace związane z demontażem, 

zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach 

umowy Nr ………… zawartej z ………………………….. w dniu …….. (wykonawca) 

stanowiący załącznik do protokołu odbioru końcowego z dnia .......... 

 

 

Lp. 
Właściciel 

nieruchomości 

Adres 

nieruchomości 

z której 

usunięto 

wyroby 

zawierające 

azbest 

Zakres 

prac 1) 

Powierzchnia 

dachu lub 

ścian2) 

Ilość 

unieszkodliwionych 

odpadów 

[m2] [Mg] 

1 2 3 4 5 7 

      

      

      

      

      

RAZEM   

 

1)  DTU – w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest 

TU – w przypadku, gdy będzie realizowane zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest, 
2)   z których usunięto wyroby zawierające azbest lub powierzchnia płyt wcześniej zdemontowanych 

 

 

 

...............................                             ...................................................................... 

         data                                               podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 


