projekt umowy
OŚ.7031.52.2022

NK ……..
UMOWA NR …../OŚ/2022 - …….

Zawarta w dniu ……….……. 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1
pomiędzy Miastem Konin, NIP 6652899834; Regon 311019036; reprezentowanym
przez:
Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina z upoważnienia, którego
działa:
Paweł Adamów - Zastępca Prezydenta Miasta Konina,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………….. ul. ………………………., …………………….., reprezentowaną
przez ………………………………………. – ……………………
NIP ……………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie zwanymi „Stronami”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Konina”. Przedsięwzięcie
współfinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w ramach programu Oczyszczenia Kraju z azbestu na lata
2009-2032.
2. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest, tj.
odpadów o kodach 17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06
05* (materiały budowlane zawierające azbest) zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów
polegającym na:


zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest odebranych od ich
posiadaczy tj. osób fizycznych posiadający wyroby zawierające azbest na
nieruchomościach

nieprzeznaczonych

do

prowadzenia

działalności

gospodarczej zlokalizowanych na terenie Miasta Konina;


transporcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie wydane na
podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
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3. Zakres prac obejmuje również usunięcie płyt azbestowych, które są
połamane lub rozdrobnione.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca prac związany jest do
zachowania

wszelkich

przepisów

bhp

oraz

przepisów

regulujących

postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących przepisów
określonych w:


rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań
w

zakresie

wykorzystywania

wyrobów

zawierających

azbest

oraz

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),


rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i
usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze
zm.),



rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 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).

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją
zadania określonego w przedmiotowej umowie.
§3
Termin realizacji umowy:
a) rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie – do dnia 26.09.2022 r.
§4
1. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia
w tym zamówieniu to 120 Mg. Zamawiający zastrzega, że ilości te w trakcie
realizacji umowy mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w czasie realizacji zadania
podczas faktycznego ważenia odpadów, z powodu ich szacowania w m2 przez
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wnioskodawców i przyjętego uśrednionego założenia, że 1 m2 płyty azbestowo
– cementowej waży ok. 0,015 Mg.
2. Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zabezpieczonych,
przetransportowanych

i

przekazanych

do

unieszkodliwienia

odpadów

zawierających azbest.
Dodatkowo ilość podanych lokalizacji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu
w czasie realizacji zadania ze względu na rezygnację wnioskodawców
uczestniczących w Programie i/lub zaistnienia warunków zezwalających na
dołączenie osób uczestniczących w Programie.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowi iloczyn ceny
wskazanej w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do niniejszej
umowy) za transport i przekazanie do unieszkodliwienia 1 Mg wyrobów
zawierających azbest oraz masy (w Mg) faktycznie odebranych i przekazanych
do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nie może przekroczyć
kwoty …………… zł brutto (słownie złotych: ………………………. złotych …../100)
obejmujące podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki.
5. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania zamówienia.
6. Dokumentem stwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół
odbioru podpisany przez obie strony.
7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez
Wykonawcę na Miasto Konin, płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
8. Rachunek,

na

który

dokonywany

będzie

przelew

wynagrodzenia

dla

Wykonawcy, powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez
Zamawiającego, znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawą
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw. W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w ww. wykazie, Zamawiający
w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie
skarbowym właściwym dla Zamawiającego.
§ 5.
1. W sprawie realizacji przedmiotu zamówienia Umowy, Strony ustalają, osoby do
kontaktu:
 ze Strony Zamawiającego – Mariusz Żaczek
 ze Strony Wykonawcy

– ………………………………………….
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2. Z

zastrzeżeniem

zapisów

umownych

każda

informacja

pomiędzy

Zamawiającym a Wykonawcą, dotycząca niniejszej Umowy może być
przekazana drogą pocztową, faksem, drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie
lub doręczona osobiście pod następujące adresy:
Zamawiający:
Adres do

Wykonawca:

plac Wolności 1, 62-500 Konin

korespondencji
Telefon:

(63) 24 01 350

E-mail:

mariusz.zaczek@konin.um.gov.pl

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej
zmianie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji obowiązków umownych,
w szczególności: nazwy podmiotu, siedziby, konta bankowego, danych
kontaktowych. Zmiany te nie wymagają aneksowania Umowy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:


odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (brutto),



opóźnienie w wykonaniu Etapu realizacji przedmiotu umowy, określonego
w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy
dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% tegoż wynagrodzenia,



opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad w przedmiocie umowy –
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień
opóźnienia po dniu uzgodnionym jako termin usunięcia wad, nie więcej
jednak niż 50% wartości wadliwie zrealizowanego przedmiotu umowy.

2. Żądanie

kary

umownej

nie

wyklucza

uprawnień

Zamawiającego

do

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.
3. Ewentualne kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14
dni od otrzymania obciążeniowej noty księgowej.
§7
1. Zmiana

umowy

wymaga

zachowania

formy

pisemnej,

pod

rygorem

nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
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3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIKI:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA

