
ZałącznikNr 3 do SIW'Z

UMOWA/PROJEKT/

zalr-arta rł'dniu .. roku rr Urzędzie Gminr' Stara Konrica pomiędzv
Gminą Staľa Koľnica, Staľa Koľnica 191' 08-205 Koľnica

rep rezelrtorr aną pr zęZ

Kazimieľza Hawľyluka - Wójta Gminy Staľa Koľnica
przl' kontrasvgnacie
Małgoľzaty Patľalskiej - Skaľbnik Gminy Staľa Koľnica
REGON: 030Ż37 7Ż4. NIP: ;ł96-02 I-37 -25
Z\ranvm rv dalszej części Lll11o\łJj .'Zamawiającym''
a

REGON: NIP: ...... Zwan\jm rv dalszęj części Ll1't1o\\,--\' ..Wykonawcą''
reprezentorv aną pr zez:

W rry'rriku postępowal1ia o udzielenie zamórr-ienia prorr'adzonYm u- tn'bie rozeznanĺa ceno\\'ego porrize1

30 000 ęuro-Zamawiający zleca. Wykonawca zoborliązuje się rł1'konać usługi polegające na rv\'korratriu
zadania',

-.Utylizacja wyľobów zawieľających azbest na teľenie Gminy Staľa Koľnica''

$ 1 Pľzedmiot umowy

l. Zakręs prac przerł.idziarr'vch do rł'-ľkonania obejrrru1e:
transport i unięszkodlilvierrie r-r-rateriałóiľ zalł,ierając1'clr azbest zalegając,r ch na posesjach osob
fr,2:,czrtych,.

2' Pĺzedmiot zanrolvięnia polvinien b1.'ć rr1'konan-r'zgodnie zprzyjęt1'l'l'l Progranrem usttrvania azbestu

i rv'ĺ''robórv zarł'iera.jącr,clr azbest z terenu Gnrinr' Stara Kornica'
Finna usurł,ająca trt'rob1' azbestorve đo rozIiczenia z Gminą Staľa Kornica ďolącza protokoł odbioru
prac zsłiązan'vclr z transportenl i unieszkodlilvieniem materiałórv zar.rierając1'ch azbest. spisan1'
porniędzr'osoba ťĺzyczna a firmą rv obecności rrpotvaznionego przedstarviciela Zalrrarria1ącego.

3. Zal<ĺes śrviadczeri Wvkonarvc-v lwrrikając'v Z Lll'tlo\I\/ jest tożsamr' z jego zoborľiązaniem zatr'artr'm
rr'ofęrcie i zgodnie z oborriązującvmi przepisarrri. nonllanri orazna ustalon1'clr rr'S[WZ' ofęrcie i
rrirrięj s zęi umorr'ię lľarunkaclr.

4. Zanrarr iającs' zastrzega sobie prarvo do bieżącej kontroli rr-r,kotr\lvalrlclr prac.

$ 2 Teľmin ľealizacji umowy

Tęrmin rvr.konania przedmiotu tll11o\Y\' ttstala się rra dzięri 30.09.2019ľ.

$ 3 Wynagľodzenie Wykonawcy

1. Stron-v ustalają \ł\'nagrodzenie na lvykonanie usłlrgi za lMg:

Transpoĺt i unieszkodlirrianie materiałórl'zarrierając1'ch azbest zalegając-vch na posesjach osób

(słownie: .......)
- w tym podatek VAT ...... ............ zl
(słownie: ...................)

2' Stronr,rtstalają- ze rł'r'ĺnienione tł,pkt l krł'otr'są ostateczne inie Lrlegaja zlviększeniu narł'et rł'

prz\'padkll rr'r'stąpieľlia ilrnr'ch nieprzerlidzian--r'clr okoliczrrości



3. W irrrieniu Zanrarľiającego zasadność u'_vstarvienia faktLrry'i potłľierdzenia krł'ot1'do rv-vpłatv
dokonuj e up orĺażri onr, p rzedstarľici el Zamarv iaj ącego

4. Stron\' ustalają płatrrość jednorazorvo po zakoríczeniu całości usługi stanorviąc1'ch przedmiot
umo\\Ť'. na podstarł'ie faktury końcorvej

-5' Stron-v ustala1ą termin płatności za rł-rykonarrą usługę do 30 dni kalendarzorłlch liczonl'ch od dnia
zlożenia prarvidłoivo rł1'starvionej faktun' \\łraz Z zalączonvlni rriezbędrr-vrrri dokuĺnentar-rri tj.
koricow1'nr protokołern odbioru oraz pľotokołanri odbiont w-ĺkonanr'ch prac. spisan1.'ch z
iĺłaścicielanri nieruclronrości, u których w}'konano usfugę \\łraz z dokunrentacjąfotograťlczną
odbionr oraz kompletenr dokumerrtólv potrvieľdzającvch rłłkonanie rrt-vlizacji. Nalezność zostanie
uregulorvana przelervem na konto W]'konarvc-v Nr..

6. Za datę dokonania zaplats,trrsaża się datę obclążenia rachunku Zamaił,iającego

$ 4 Kaľy umoYyne
l. W pr4padku stĺľierdzenia nienależ-r,tego tvykoną11ia przedn-riotu umolvv rv'v-konaĺ,c1. zostaną

naliczone kan'umolne.
Ż. W1'konarrca zaplaci kaĄ' umorsr7e Za nieterminorľe rv-vkonanię robót zrviązanvch z transportem i

unieszkodlirvianienr mateńałóiv zalvierający'clr azbest. jeżeli usługa będzie rł1'konana nieterminorľo rv
rĺ\'sokości L0 zl za każd1' dzień porvr'Źej rłł'nraganego termtnu'

3' Za odstąpierrle od rvl'konarria umo\.\\/ W-v_konarvca zaplaci Zanalłiającenru 57o rłryrragrodzenia
umownego, podanego $ 3 pkt. 1

4. Zanrarviającv zap|acl W\'konarvcv kan'untotvne za odstąpierue od rry'konarua umo}\'Y'ĺĺ rv1,sokości
57o rr 1nagľodzerria umo\\jllego.

5. W razie zrvłoki rł. zapłacie slvoich należrrości Stronľ zoborviązują się do zapłatĺ' ustarvorłr.v_ch odsetek
za opőźnienie'

6' Strorr-v zastrzegają sobie prawo dochodzerria odszkodorĺania uzupehriającego do w1'sokości
rzeczrłviście poniesionej szkod1'.

$ 5 odstąpienie od umowy
l. Stronom przvstuguje pra\To odstąpienia od umorw rv rrastępując-vch prz-.:padkach:

1) rł' prz-v-padku lr,adlirvie prorvadzonvch pĺac' bądź tez sprzeczn1,'clr Z umo\\ĺą i zaleceniarĺi
Zamalviającego, gd-v dokonane r,vezrvanie do znrian1,' sposobu lv-r-'konania prac mimo upł-vtł.tl
tenrrinu okreś lonego pr ze z Zanaĺsiaj ącego j e st bezskuteczne,

2) W1'konarľca nie rozpocząl pĺac lv okresie 14 dni bez tzasadnionych pľZ\'cz\'n oraz nie
kontvnurrje ich pominro rvezrvania Zarrrarviającego zIożonego rra piśmie.

2. odstąpienie od unrorv1' porviruro rrastąpić ĺĺ formie pisemnej pod rygoľem nierrażności takiego
odstąpienia i porvinno zarvierać uzasadnienie'

$ 6 obowiązki Wykonawcy
l. Wykonarr'ca ponosi pełną odporviedzialność za rĺłaścirve rłl.konanie przedmiotu umo}Yy rľ okresie jej

tnvania orazpelna odpolviedzialność odszkodorvarł-czą za szkod-v polrstale na skrrtek nie rłl'konania
przedmiotu umo\\y.

2' W przy'padku porľstarua jakiejkohviek szkod1' na skutek nie w'vkonania lub uclrvbieri rv rv1'konaniu
przedmiotu umo\\'\I W'konarvca oborĺiązan-v jest do pokrvcia całei porvstałej szkodv.

3. W-vkonarr,ca\\\znacza przedstarľicięla do nadzororvania zadań zwl,ązan1,cll
Z Llmo\Yą:

$ 7 obowiązki Zamawiaj ącego
1. Zamalviając1'zaopirriqe rrstęprr-v harmonogranr rr1'konania usługi pr4'.gotowany przezW-vkonarvcę rĺ

porozttmieniu z osobanri ťtzYczn\'mi, u któryclr będzie realizorvana rrsľuga.
2. Zamaĺviając.v zobolĺiązuje dostarcz1'ć W-vkorralvcy'rv1'kaz nieruchomości. z któnch będzie odbieran1'

azbest .

3' Zanalsiając\' \\ -.yznacza przedstarł,iciela do nadzororĺania zadan zvĺiązan.vch Z umo\\'ą

- P. Adriana Pietruczuk
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