Załącznik nr 3 
do Zapytania ofertowego


UMOWA Nr ...../2018
zawarta w dniu ........ pomiędzy Gminą Stoszowice, z siedzibą: Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, NIP 887-16-35-220, REGON  890718455, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez :
	.................................. – Wójta Gminy Stoszowice 
przy kontrasygnacie   

	...................................- Skarbnika Gminy, 
 a
........................................, z .........., posiadającym  numer identyfikacji podatkowej NIP ................................; REGON ..........................................,

Zwanym dalej „WYKONAWCĄ” , reprezentowanym  przez:

została zawarta umowa o następującej treści:
Wykonanie zadania powierzono na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze.zm.) w wyniku przeprowadzonej procedury dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w  złotych kwoty 30 000 EUR. Integralną część umowy stanowi złożona oferta Wykonawcy.
Strony uzgadniają co następuje:
§ 1
	Przedmiotem zamówienia jest demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w szacunkowej ilości ................ Mg z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoszowice.
	Wyroby, o których mowa w ust. 1 znajdują się na nieruchomościach prywatnych położonych na terenie Gminy Stoszowice. Stanowią przede wszystkim zadaszenia budynków mieszkalnych i przyległych do nich budynków gospodarczych i inwentarskich. Cześć z nich złożona jest luzem na podwórzach i w ogrodach.
	Zakres usługi obejmuje:
	załadunek i transport złożonych luzem odpadów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w szacunkowej ilości 21,19 Mg, według wykazu stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;
	demontaż, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów, w szacunkowej ilości 36,12 Mg według wykazu stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy;
	Prace związane z usuwaniem azbestu realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem prac sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z właścicielami/zarządcami nieruchomości w zakresie terminu realizacji usług;
	Podana ilość wyrobów azbestowych ma charakter szacunkowy, w związku z tym  zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony  na podstawie faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest
	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, sporządzony w formie pisemnej szczegółowy harmonogram planowanych robót w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
	Zamawiający może zwiększyć ilość świadczonych usług korzystając z prawa opcji do 20% ilości odpadów wymienionych odpowiednio w ust. 3 pkt. 1) i 2). Wynagrodzenie wzrasta proporcjonalnie przy zachowaniu rozliczenia według cen jednostkowych wskazanych wpropozycji cenowej.
	Warunkiem skorzystania z prawa opcji o którym mowa w ust. 6 jest złożenie oświadczenia przez Zamawiającego Wykonawcy w trakcie trwania umowy.
	Zmiany, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 2
	Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
	Wykonawca oświadcza że posiada odpowiednie urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
	Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, sporządzony w formie pisemnej szczegółowy harmonogram prac w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
	Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu plan pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zgodnie § 6 ust. 1 pkt 3 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.
	Wykonawca uzgodni terminy wykonania prac z każdym właścicielem/zarządcą nieruchomości;
	Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pracoraz do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zrealizowanie tego obowiązku;
	Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, powinno zawierać w szczególności:
	rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych w odrębnych przepisach,
	termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,
	adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
	kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,
	określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,
	obowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót.
	W celu potwierdzenia zrealizowania obowiązku wskazanego w ust. 6 Wykonawca przedkłada dokumenty wymienione w ust. 7 Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia przekazania ich właściwemu organowi wraz z potwierdzeniem właściwego organu przyjęcia dokumentów.
	Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie każdorazowego usuwania wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości w celu zapewnienia Zamawiającemu uczestnictwa przy odbiorze i ważeniu odpadów zabezpieczonych na posesjach mieszkańców oraz poświadczenia tego faktu na każdym Protokole odbioru,o którym mowa w pkt 12;
	Po zakończeniu prac Wykonawca każdorazowo wystawi stosowne oświadczenie dla właścicieli nieruchomości oraz Zamawiającego, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a teren prac został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych;
	Wykonawca zobowiązany jest do ważenia wyrobów zawierających azbest osobno na każdej posesji. Zważenie wyrobów i ich łączna waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy, właściciela/zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającego;
	Z czynności stwierdzających usunięcie wyrobów zawierających azbest zostaną spisane protokoły odbioru, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy zawierające m.in. nw. informacje:
	imię i nazwisko osoby/osób, od której zostały usunięte wyroby zawierające 

     azbest;
	datę demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest;
	ilość zdemontowanych odpadów zawierających azbest wyrażoną w Mg,
	podpis Wykonawcy, właściciela/zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającego;
	W przypadku stwierdzenia wad w wykonawstwie usług Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wzajemnie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy;
	Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną obiektów w wersji papierowej sprzed rozpoczęcia usuwania wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego). Każde zdjęcie powinno być opisane adresem danej nieruchomości. dopuszczalne jest umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4 tak aby były one czytelne, Zdjęcia należy przekazać również w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD.
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody unieszkodliwienia odpadów ze składowiska tj. Karty przekazania odpadów (oryginały) sporządzone zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Karty przekazania odpadów powinny zawierać m.in.:
	dokładnie określone miejsce unieszkodliwienia odpadów;
	poświadczenie  unieszkodliwienia  przez  składowisko  dostarczonej  partii  odpadów, co powinno być potwierdzone pieczątką składowiska;
	dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest     oraz wyszczególnienie ich ilości.
	Wykonawca zapewnia deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest;
	Po zakończeniu zadania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego  

       zadania;
	Wszystkie prace należy wykonać 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 ze zm.) oraz z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i BHP;
	Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów naprawy ewentualnych zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania prac.
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prowadzonych prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów.
	Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego przedstawić kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych umów oraz zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.



§ 3
1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji umowy;
2) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
 3) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2.	Zamawiający dokona weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.
§ 4
Termin realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy ustala się na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 10 września 2018 r.
§ 5
	Wykonawca obowiązany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy i z najwyższą starannością.
	Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach lub przeszkodach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogłyby mieć wpływ na zakres lub jakość wykonania prac, jak również na dotrzymanie terminu wykonania umowy.
§ 6

1. Wykonawca za  wykonanie  zamówienia otrzyma łącznie wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto (słownie złotych: .. złotych ), w tym podatek VAT w wysokości... zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych )  z zastrzeżeniem ust. 2.
	Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie i ustalone będzie z uwzględnieniem faktycznej ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości i przekazanych do unieszkodliwienia.
	Wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie następujących cen jednostkowych:

1)	demontaż, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów - za 1 Mg cena brutto w kwocie .... zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100).
2)	załadunek i transport złożonych luzem odpadów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów - za 1 Mg cena brutto w kwocie .... zł (słownie: .. złote 00/100).
§ 7
1.	Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 płatne będzie w terminie 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego.
2.	Podstawą do wystawienia faktury będą:
1) pozytywne, bezusterkowe protokoły odbioru usług podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego, właścicieli/zarządców budynków oraz Wykonawcę po zakończeniu prac na danej posesji/budynku;
2)  Karty przekazania odpadów na składowisko określające ilość przekazanych
      odpadów.
3. Do faktury Wykonawca dołączy:
1)  wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów
	dokumentację fotograficzną, o której mowa w § 2 ust. 14 niniejszej umowy;
	Karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, o których mowa w § 2 ust. 15 niniejszej umowy;

4)  oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości całości wykonania zadania.
§ 8
	Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanych usług po sprawdzeniu ich należytego wykonania.
	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia usług lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

§ 9
1.	Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1)  w razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
	w razie nieterminowego usunięcia usterek w wysokości 300,00 zł (słownie złotych trzysta 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
	Za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 13- w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
	za  nieprzedłożenie harmonogramu o którym mowa w § 2 ust. 3- w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
	za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 2 ust. 4- w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
	za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 2 ust. 8 - w wysokości 100 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
	za dopuszczenie do wykonania przedmiotu umowy innego Podmiotu niż wykonawca - w wysokości 3% wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1,
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nieterminowe płatności - odsetki w wysokości ustawowej.
	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1.

              § 10

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania z WFOŚiGW w przypadku gdy:
	Wykonawca odstąpi od umowy bez winy Zamawiającego;
	Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

§ 11

1.   Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli:
	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich, pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 tydzień;
	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3)  w wypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie
      upadłości wykonawcy; 
4)  Wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy i nie zmienił sposobu ich
      Wykonywania-w terminie określonym przez Zamawiającego; 
5)  Wykonawca  nie wykona zadania w terminie do 5 września 2017 r.
6)  Zamawiający może odstąpić od umowy w wypadku wystąpienia okoliczności
     określonych w ust.  1  pkt.  1), 3), 4), 5) w terminie  14 dni od dnia powzięcia 
     wiadomości  o tych okolicznościach lub upływu terminów określonych przez  
     zamawiającego ( ust. 1 pkt. 1) oraz 2)
§ 12
1.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) zmiany terminu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonanie prac, w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu. W takim przypadku termin realizacji umowy przesunie się o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych;
2) zmiany wykazu właścicieli nieruchomości, w przypadkach losowych uniemożliwiających wykonanie demontażu materiałów zawierających azbest;
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w wypadkach określonych w § 1 ust. 5 i § 1 ust. 7.
2.  Każda zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem nieważności w razie jej niezachowania.
§ 13
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie trzech dni od dnia podpisania umowy opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. W przypadku przedstawienia polisy z okresem krótszym niż czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ten fakt.
3. W przypadku gdy polisa zawiera informację, że składka jest płatna w ratach Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni, od dnia wyznaczonego jako dzień zapłaty, dokumentu potwierdzającego kolejną zapłatę raty składki.
                 § 14
Zamawiający    nie    przewiduje    możliwości    powierzenia    części    bądź    całości    zadania podwykonawcom.
§ 15
	Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	Żadna ze Stron nie może przenieść praw, wierzytelności i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę/podmiot trzecią, chyba, że druga Strona wyrazi na powyższe zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
	Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.




        Zamawiający	                                                Wykonawca

