
 

ZAPYTANIE O CENĘ 

 

NA  ZADANIE : 

„UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU 

GMINY KOLONOWKSIE W 2022 ROKU” 

 

 

Zgodnie z Regulaminem na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Opolu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego w ramach 

„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 

2021 - 2023” 

  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania o cenę: 

Zadanie obejmuje koszty demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania 

(składowania na odpowiednim wysypisku odpadów niebezpiecznych) wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Kolonowskie zgodnie z załączoną listą posesji 

deklarujących usunięcie azbestu w 2022 roku -  zał. Nr 1 oraz załączoną umową 

 

 

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców składających ofertę: 

 

       1. W realizacji zadania mogą brać udział firmy, które posiadają ważne zezwolenie na:  

a) zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach (Dz.U. 2020 poz. 297), o ile wystąpi zbieranie odpadów; 

b) prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych 

wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 

2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 297); 

lub 

c) są wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (Dz.U.2020 poz. 297). 

d) oraz posiadają doświadczenie w wykonywaniu tożsamych zamówień – należy 

przedstawić co najmniej dwie referencje z realizacji takich zadań.  

 

2. Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku odpadów niebezpiecznych, 

posiadającym pozwolenie zintegrowane zezwalające na prowadzenie działalności w 

zakresie unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest poprzez 

składowanie  /wydane decyzją ................................................ Nr ........................ z dnia 

..........................r.,  ważną do ...........................r. /. 

 

3. Zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolonowskie musi 

być zrealizowane zgodnie z Rozp. 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) i Rozp. 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). Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do 

wykonania przeprowadzenia prac w/w, w odpowiednim terminie, dokonuje zgłoszeń do 

odpowiednich organów (nadzoru budowlanego, inspektora pracy i inspektora 

sanitarnego), które to powyższe zgłoszenia, przed przystąpieniem do wykonywania prac 

związanych z usuwaniem azbestu, przedkłada do weryfikacji Gminie wraz z 

uwierzytelnionymi kopiami potwierdzeń dostarczenia w/w pism do powyższych 

organów. 

4. Po wyborze Wykonawcy dla zadania usuwania wyrobów zawierających azbest, 

wybrany Wykonawca przedłoży Gminie w terminie 14 dni od podpisania umowy 

szczegółowy harmonogram rzeczowy usuwania azbestu na poszczególnych posesjach 

wymienionych w zał. Nr 1 

 

5. Do oferty należy dołączyć wszystkie w/w, wymagane dokumenty tj.: – zezwolenia 

ujęte w pkt 1 oraz wskazać składowisko, na którym będzie zdeponowany azbest 

wraz z dołączonym pozwoleniem zintegrowanym – decyzją zezwalającą /pkt 2/,  

wypełniony zał. Nr 1 z cenami jednostkowymi /m2  oraz z cena łączną /całościową/ 

i terminem rozpoczęcia i zakończenia prac,  podpisaną umowę oraz referencje.  

Zaleca się żeby składający ofertę przed jej złożeniem zobaczył w terenie, zgodnie 

z zał. Nr 1, ilości odpadów azbestowych deklarowane przez ich właścicieli.  

 

Środki techniczne i organizacyjne 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w czasie prowadzenia robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności prywatnej lub publicznej. 

4. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie 

gorszy niż przed powstaniem jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

Termin realizacji zamówienia:   do 09 października 2022 roku. 

 

Termin składania ofert   -  upływa z dniem 01 sierpnia 2022roku. 

 

Pozostałe warunki obowiązujące po wybraniu Wykonawcy 

 

1. Zakończenie zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

z tereny gminy Kolonowskie /po wyborze firmy/ musi być udokumentowane: 

a)   kartą bądź kartami przekazania odpadu zawierającego azbest /zebranego ze 

zgłoszonych posesji z terenu gminy Kolonowskie/ w celu jego 

unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych w tym 

azbestowych, wskazanym w złożonej ofercie.  



Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone dokładne miejsce 

unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych 

posiadające pozwolenie zintegrowane – decyzje zezwalającą na 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie 

unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne 

dane gminy (nazwa, adres), z której były odbierane odpady, wyszczególnienie 

ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości. 

 

b)   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 Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 

azbest - Dz. U. Nr 71 z 2004r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z 

wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy zgodnie z zał. Nr 3 

 

c)   protokołem(-ami) odbioru spisanym(-mi) i podpisanym przez właściciela 

nieruchomości, przedstawiciela Beneficjenta (Gminy ) i Wykonawcy, 

zawierającym co najmniej adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby 

zawierające azbest oraz powierzchnię zdemontowanych i masę 

zdemontowanych lub zebranych (składowanych) wyrobów zawierających 

azbest zgodnie z zał. Nr 5 

 

Załączniki do zapytania o cenę: 

 

Do zapytania dołączamy wzór umowy i załącznik nr: 1  

Zał. nr 3, 4, 5, które będą obowiązywały po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą i 

realizacją zadania usuwania azbestu dostępne w UMiG Kolonowskie oraz załączone do 

zapytania ofertowego. 

Ogłoszony Program jest na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Opolu  w zakładce: Strona główna / Pozostałe Programy / Nabory i 

konkursy – Nabór w ramach Programu Ogólnopolski program finansowania usuwania 

wyrobów zawierających azbest  w latach 2021 - 2023 roku,  („Dofinansowanie zgodne z 

gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

województwa opolskiego”). 

Kryterium oceny złożonych ofert: 

Za kryterium oceny będzie brana pod uwagę cena ryczałtowa. Do oferty na wykonanie w/w 

robót należy dołączyć wszystkie obowiązujące dokumenty wymienione w punkcie 5 

warunków szczegółowych wymaganych od wykonawców. Brak któregokolwiek 

obowiązującego, wymaganego dokumentu spowoduje odrzucenie oferty. 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: 



W sprawie przedmiotu zamówienia – Regina Klyszcz – sam. st. ds. rolnictwa i ochrony 

środowiska UMiG Kolonowskie (tel. 77 4611140 w. 24 lub 48), pok. Nr 6, parter, budynek 

UMiG Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 

 

 

        Z   p o w a ż a n i e m 

 

         Z-ca Burmistrza Kolonowskiego 

         Konrad Wacławczyk 



           

           

Zał. Nr 1 do 

zapytania o 

cenę 

            
            
            

Lp. 
Właściciel 

nieruchomości 
Adres nieruchomości 

Forma 

własności 

nieruchomości 
1) 

Rodzaj 

zabudowy 
2) 

Termin 

rozpoczęcia/ 

zakończenia 

prac 

Stopień 

pilności 

Zakres  

prac 4) 
Powierzchnia 

dachu lub 

elewacji5) 

Planowana 

ilość odpadów 

zawierających 

azbest 

Planowany 

jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

/cena za 1m2 / 

Planowany 

całkowity 

koszt 

kwalifikowany 

                 [m2] [Mg] [zł/m2] [zł] 

1 

 

47-175 Spórok, ul. B. 
Chrobrego 6 OF BD   

1 DTU 61,00 0,915   

2  
47-113 Kolonowskie, ul. 

A. Bożka 41 
OF BD 

  1 
DTU 70,00 1,050 

  

3  
47-175 Spórok, ul. 

Guznera 26 

OF BD 
  1 

TU 

71,00 1,065 

  

4  
47-113 Staniszcze 

Wielkie ul. Kościelna 18 
OF BD 

  1 
TU 84,00              1,260     

  

5  
47-175 Spórok, ul. 

Guznera 6 B 
OF BD 

  1 
TU 36,00              0,540     

  

6  
47-175 Spórok, ul. B. 

Chrobrego 6 
OF BD 

  1 
TU 7,00              0,105     

  

7  
 

         

RAZEM  /KOSZT ŁĄCZNY 329,00 4,935 
 

 

            
1) OF               osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej      

   
 OFD            osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą       

   



 ROL            rolnik        
   

 PD               przedsiębiorca       
   

 JST             jednostka samorządu terytorialnego       
   

 I                   inny (jaki)        
   

2) BD              budynek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą   
   

 D                 budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą    
   

3) suma punktów uzyskana w drodze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, dokonanej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089) 

   

4) DTU          w przypadku, gdy będzie realizowany demontaż, transport, unieszkodliwienie lub zabezpieczenie wyrobów azbestowych 
  

 TU             w przypadku, gdy będzie realizowane tylko zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych    
5) w przypadku demontażu wyrobów z dachu lub elewacji należy podać powierzchnię dachu lub elewacji (a nie powierzchnię wyrobów - płyt). W przypadku 

zebrania wcześniej zdemontowanych wyrobów należy podać powierzchnię  wyrobów (np. płyt)   

   

            

            

            

                

   
pieczęć 

firmowa  

  

   
          



                          
UMOWA  Nr Rś.6232.1.2022 

 

zawarta w dniu .................... 2022 r. w Kolonowskiem, pomiędzy: 

I.    Gminą Kolonowskie, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Pana Norberta Kostona 

–         Burmistrza Kolonowskiego, 

II.   Dotowanymi wymienionymi w załączniku nr 1 do umowy, 

a 

     III.  firmą ....................................................................................................................... ................................ 

reprezentowaną przez Pana .............................................................................., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Kolonowskie na 2022 rok.,  

 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT  UMOWY 

§ 1 

1.  Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 

zgodnie    z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kolonowskie na lata 

2020 - 2032”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 

października  2020 roku poprzez: 

1) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków 

mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Kolonowskie, jak w załączniku nr 1 umowy, w ilości 131 m2, 

co stanowi 1,965 Mg; 

2) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach w ilości 198 m2 tj. 2,970 

Mg przed dniem wejścia w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 

2.  Całkowitą wartość umowy stanowi wynagrodzenie brutto za czynności wymienione w § 1 ust. 1 i 2 w tym 

obowiązujące stawki VAT. 

3.  Prace związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zostały zgłoszone przez zainteresowane osoby i 

będą realizowane z udziałem dotacji środków WFOŚiGW oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW. 

4.  Wykonawca wykona powyższe prace za wynagrodzeniem wg następujących cen jednostkowych (z 

zastrzeżeniem  § 4 ust. 3): 

a) demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie (płyty azbestowo-cementowe na budynkach i w 

budynkach): ………..  zł/ m2, 

b) koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania /płyty azbestowo-cementowe zmagazynowanych na 

posesjach/:  ................ zł/ m2. 

 

5.  Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez cały okres, na który 

została zawarta. 

6. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 09 października 2022 r. zgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 1, obejmującym: 

a) termin realizacji tj. rozpoczęcie i zakończenie prac związanych z demontażem pokryć 

dachowych lub elewacji u właścicieli nieruchomości, odbiorem, transportem i utylizacją (dzień, 

miesiąc, rok ) 

b) zakres rzeczowy (jednostka miary [Mg], ilość odpadów zawierających azbest) – dane te będą 

szacunkowe, rzeczywiste zostaną podane po wykonaniu prac. 



OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

§ 2 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy poprzez 

bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu 

do środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

2.  Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia 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) i Rozporządzenia 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) - Wykonawca dokona co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót zgłoszeń 

zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu: 

- organowi nadzoru budowlanego; 

- okręgowemu inspektorowi pracy; 

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 

Złożone w/w zgłoszenia przed przystąpieniem do wykonywania prac usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Kolonowskie, Wykonawca przedłoży w Urzędzie Miasta i Gminy do weryfikacji. Złożenie 

powyższych dokumentów jest potwierdzeniem uprawnień Wykonawcy do rozpoczęcia w/w robót związanych z 

usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest oraz przedstawi uwierzytelnione kopie potwierdzeń 

dostarczenia w/w pism do powyższych organów. 

3.  W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram 

rzeczowy zgodnie z § 1 ust. 6 umowy. 

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenie własności 

prywatnej, w tym także osób trzecich spowodowanej działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy. 

5.  Wykonawca realizujący zamówienie, po zakończeniu prac na danej nieruchomości, ma 

obowiązek poinformować Zamawiającego o ilości usuniętych odpadów i wartości wykonanych prac. 

6.  W oparciu o przedstawiony Zamawiającemu harmonogram wykonanych prac, w terminie 7 dni od daty złożenia 

zawiadomienia o zakończeniu prac, dokona odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy, 

sporządzając na tą okoliczność protokół wykonania i odbioru robót stwierdzający wykonanie zadania i będący 

przedmiotem rozliczenia w 3 egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron zgodnie z zał. nr 2.5). 

7.  Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę zgodnie z § 4 ust. 5 niniejszej umowy. 

8.   Wraz z fakturą przekaże Zamawiającemu kserokopie uwierzytelnione za zgodność z oryginałem: 

    1) oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z 

zachowaniem właściwych  przepisów technicznych i sanitarnych, wystawionego przez Wykonawcę zgodnie z 

rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów 

i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – /Dz. U. z 2004 Nr 71, poz. 

649 i Nr 162 poz. 1089 z 2010r./, 

    2) karty przekazania odpadów zawierających azbest do unieszkodliwiania, które winne zawierać: numer karty, 

dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie 

zintegrowane - decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) z pieczątką 

składowiska, poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane 

gminy (nazwa i adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest, wyszczególnienie ilości odpadów 

pochodzących z poszczególnych nieruchomości, z których usunięto azbest, rodzaju odpadu zawierającego azbest, 

ilości w Mg, ilości w m2. 

 

 

OBOWIĄZKI  DOTOWANEGO 

 

§ 3 

1.  Dotowany przedłoży Zamawiającemu podpisane oświadczenie o treści: 

    1)  „Przystępując do realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska obejmującej realizację zadania pn.: 

„Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie”, uzyskałem poprawę warunków 

eksploatacyjnych  budynku  i osiągnąłem  efekt  ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów 

zawierających azbest w Mg”. 



    2)  „Wyrażam zgodę, aby Zamawiający dysponował w moim imieniu środkami z dotacji udzielonej na 

realizację zadania na podstawie odrębnej umowy, na opłacenie faktury VAT za wykonane roboty i przekazał 

je na konto Wykonawcy”. 

2.   Dotowany w ramach realizacji umowy udostępni Wykonawcy nieruchomość w celu realizacji zadania  zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do umowy. 

3. Zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu prawa kontroli nad wykonaniem prac 

objętych      dofinansowaniem, w tym wstępu na teren nieruchomości w każdym czasie, pod rygorem utraty prawa 

do dofinansowania. 

4. Zapewni Zamawiającemu prawo przeprowadzenia oględzin na nieruchomości przez pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy Kolonowskie w celu stwierdzenia czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem 

wyrobów  zawierających azbest zostało zrealizowane prawidłowo. 

5.  W terminie 14 dni po zakończeniu usuwania wyrobów zawierających azbest przedłoży Burmistrzowi Gminy 

Kolonowskie informację o wyrobach zawierających azbest z określeniem ilości usuniętych wyrobów 

zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwiania,  sporządzoną na  formularzu wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystania 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/. 

6. Dotowany zobowiązuje się wnieść wkład finansowy w wysokości  kosztów nie pokrytych przez WFOŚiGW 

oraz NFOŚiGW plus podatek VAT wartości wykonanych robót przez   Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

usunięcia wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości i otrzymaniu faktury z tut. Urzędu na 

konto  Zamawiającego nr 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym, przedkładanym przez Wykonawcę. 

7.  Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy Dotowany zabezpiecza wekslem 

własnym, z klauzulą bez protestu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

8.  Po wniesieniu wkładu finansowego zadania Zamawiający zobowiązuje się zwrócić weksel Dotowanemu. 

 

 

WARUNKI  PŁATNOŚCI 

 

§ 4 

 

1.  Źródłem finansowania prac będących przedmiotem umowy są środki: 

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie .........................zł 

brutto. 

2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie .........................zł 

brutto. 

3) Dotowanych w kwocie ……………..  zł brutto. 

2.  Końcowe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości Mg płyt azbestowo- 

cementowych: 

1) zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych przez cenę 

jednostkową podaną w § 1ust. 4 pkt 1, 

2) odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych pomnożonych przez cenę jednostkową podaną w 

§ 1ust. 4 pkt 2. 

3.  Koszt wykonania zamówienia nie może przekroczyć kwoty ................................. złotych brutto. 

4. Odbiór przedmiotu umowy będzie częściowy. Po wykonaniu każdej części zamówienia u Dotowanego 

wymienionego w załączniku 1 do umowy i odbiorze stwierdzającym wykonanie robót na podstawie protokołu 

wykonania i odbioru robót podpisanego przez strony wraz z kserokopiami dokumentów  wymienionych w § 2 ust. 

6, w terminie 7 dni od ostatniego częściowego odbioru będzie sporządzone  końcowe zestawienie wykonania 

robót. 

5. Na podstawie końcowego zestawienia wykonania robót Wykonawca wystawi fakturę VAT, której zapłata 

nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego środków (dotacji) z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

KARY  UMOWNE 

 

§ 5 

 

1.  Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto. 



2.  W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki. 

3.  Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

§ 6 

 

1. Strony mogą dokonywać zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadkach, o których mowa w ust. 2. 

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 

  1) terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej  

przewidzieć, a spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót 

w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, 

  2)  zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: 

      a) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie demontażu płyt azbestowo-

cementowych z pokryć dachowych lub elewacji, stropu 

      b)  przyczyn losowych u właścicieli nieruchomości. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 7 

 

W przypadku gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań i nie wywiązuje się z 

obowiązków określonych w: 

1) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.), 

2)    Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. z 2020 roku poz. 297) 

3) Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 

poz. 2119 z późn. zm.) 

4) Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 154) 

  5) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 roku w 

sprawie  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 

Nr  71, poz. 649 i Nr 162 poz. 1089  z 2010r.), 

  6)  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 roku 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 roku, Nr 216 poz. 1824). 

Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym 

stwierdzono ten fakt. W takim przypadku będzie to uznawane za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i zastosowanie będzie mieć § 5 ust. 1 i 3 niniejszej umowy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 8 

 

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Gmina może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

 

Z mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się cytowanej ustawy. 

 

§ 10 

 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności. 

 



 

 

§ 11 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 12 

 

W przypadku powstania sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla każdego Dotowanego. 

 

 

 

 

                                                                                                                      

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

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

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

               DOTOWANY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       



 

Zestawienie kart/innych dokumentów przekazania odpadu  zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na 

odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych* Nr 4 

           

           

           

Lp. 

Nr 
karty/ 

dokum
entu 

Data 
wystawieni

a karty 

Demontujący/ 
zbierający 

odpad 

Gmina, z 
terenu 
której 
odpad 

pochodzi 

Adres 
nieruchomości, z 
której pochodzi 

odpad 

Przejmując
y odpad na 
składowisk

o celem 
unieszkodl

iwienia 

Miejsce 
unieszkodli

wienia 
odpadu 

Data 
przyjęcia/złoż
enia odpadów 

na 
składowisko 

Rodzaj 
unieszko
dliwio-
nych 

odpadów 

Masa 
odpadów 

poddanych 
unieszkodli
wieniu [Mg] 

**       

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

RAZEM   

                      

           
** należy podac tylko ilośc 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 



      

 

 

…………………………. 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.  

3. dokonano zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do organu nadzoru budowlanego, 

okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego na nieruchomościach 

wymienionych poniżej, 

 

 

 

 



Lp. 
Właściciel 

nieruchomości 

Adres nieruchomości z której usunięto 

wyroby azbestowe 
Zakres prac1)  

1 2 3  

    

    

    

 

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

są prawdziwe. 

 

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 

 

………………………………………. 

(pieczęć i podpis składającego oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wzór Nr 5  

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: 

DTU:       TU: 

………….…. m2 ogółem    ………….…. m2 ogółem 
 

…………….. Mg ogółem.    ………….…. Mg ogółem 

 

5. 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.): 

- prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane 

z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

- teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających 

azbest i jest wolny od pyłu azbestowego. 

6. Oświadczam – pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy -  

że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą. 

 

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

 

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

/data i podpis właściciela nieruchomości                                          /data i podpis przedstawiciela Wykonawcy/ 

 lub osoby przez niego upoważnionej/                      

 

 

 

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

/data i podpis przedstawiciela Gminy/ 
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