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UMOWA NR …./2019 
 
Zawarta w dniu ………….. 2019 roku w  Dąbrówce pomiędzy:  

Gminą Dąbrówka z siedzibą w Dąbrówce przy ul. T. Kościuszki 14,  05-252 Dąbrówka, 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

reprezentowanym przez: 

Radosława Korzeniewskiego  -  Wójta Gminy Dąbrówka 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Zwanym/ną dalej „Wykonawcą”  
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Podstawę zawartej umowy stanowi zapytanie ofertowe poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
  

§ 2 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę odbioru, załadunku, 
transportu oraz zgodnie z przepisami utylizacji odpadów zawierających azbest w ilość ….. Mg, zgodnie  
z listą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 3 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.06.2019 r.  do dnia 31.07.2019 r.  Do końca dnia wskazanego 
w zdaniu poprzedzającym (w godzinach pracy Urzędu Gminy Dąbrówka) Wykonawca obowiązany jest 
dostarczyć wszelką dokumentację niezbędną do odbioru przedmiotu umowy. 
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

§ 4  
1. Wynagrodzenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na:  
     kwotę netto: ……………. zł 
     kwotę brutto: ……………. zł, 

(słownie: ……………………………………..) 
w tym …..% podatku VAT: ……………….. zł 
zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………, której 
kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona w oparciu o faktyczną ilość 
odebranych i zutylizowanych odpadów oraz stawkę za 1  Mg tj……………….., lecz nie może 
przekroczyć kwoty wskazanej w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi kompleksowe  
wynagrodzenie za prawidłowego wykonanie przedmiotu umowy, zawiera w szczególności koszt 
transportu i załadunku, użycia materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
obsługi oraz nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 2. 

 
 

§ 5 
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy (wraz z kartami przekazania odpadów), zatwierdzony przez Zamawiającego. 

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na  fakturze.  

3. Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 
 

 
§ 6 

1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest  
Joanna Jabłonowska, tel. (29) 642 82 71. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: 
…………………………………………. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi. Powierzenie wykonania całości lub  
części przedmiotu niniejszej umowy  podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań przy wykonywaniu usługi. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie działania i zaniechania oraz wszelkie 

uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykonaniem umowy. 
 

 
§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 
a) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiot umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień; 
b) za opóźnienie w zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy  w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień; 
b) za odstąpienie od umowy w całości lub w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokości kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od  umowy w całości lub w części w następujących 

przypadkach: 

a) opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 3 dni, 

b) opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 3. dni.  

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
w całości lub w części na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i naliczenia kary 
umownej, jeśli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie Wykonawcy. 
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§ 9 

1. Wykonawca  oświadcza, że znany jest jej fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane  
identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
1330 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  

2. Wykonanie niniejszej umowy wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) dla których Administratorem jest Wójt Gminy 
Dąbrówka. Warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaną określone w odrębnej umowie. 
Wójt Gminy Dąbrówka realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach 
RODO, w zakresie danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji 
niniejszej umowy. 
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy strony poddają pod 
rozstrzygniecie Sądowi właściwemu wg siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach jednobrzmiących, z czego dwa egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca. 
 

§ 12 
Załączniki do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) wykaz nieruchomości, na których znajdują się odpady zawierające azbest, 
2) oferta wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 


