
GKM.271.2.2011                                                                                                       Załącznik Nr 6  
do SIWZ 

UMOWA - WZÓR  
 

Zawarta w dniu .............................. roku pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka,  
z siedzibą w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, NIP 603 00 06 341 zwanym dalej 
Zamawiającym  reprezentowaną  przez: 
 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
a   
....................................................................................................................................... 
zwanym  dalej Wykonawcą, reprezentowanym  przez: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

§ 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pod nazwą „POMOC 
MIESZKA ŃCOM MIASTA W USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJ ĄCYCH 
AZBEST-2011” w postaci: 

Zadanie Nr 1: Demontaż płyt zawierających azbest, przygotowanie do transportu, 
transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych w ilości około 4500 m2 ; 
Zadanie Nr 2: Odbiór złożonych na posesjach osób prywatnych płyt azbestowych 
(zdemontowanych wcześniej lub składowanych) wraz z ich przygotowaniem do 
transportu, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych  w ilości około 2200 m2. 

§ 2 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  prac  określonych  w  § 1  niniejszej  umowy  
Zadania Nr 1 (jeśli dotyczy) w terminie: 
od dnia (podpisania).............czerwca 2011 roku do 31 października 2011 roku. 
Zadania Nr 2 (jeśli dotyczy) w terminie: 
od dnia (podpisania).............czerwca 2011 roku do 31 października 2011 roku. 

§ 3 
 

1. Wykonawcy za wykonanie Zadania Nr 1 określonego w § 1 przedmiotu umowy 
 przysługuje  wynagrodzenie w kwocie netto ...............zł/Mg + VAT(........%) .............. 
 = .................... zł/Mg brutto (słownie: .............................................................). 

2. Wykonawcy za wykonanie Zadania Nr 2 określonego w § 1 przedmiotu umowy 
 przysługuje  wynagrodzenie w kwocie netto ............... zł/Mg + VAT(........%) .............. 
 = .................... zł/Mg brutto (słownie: .............................................................). 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po wykonaniu prac, w  terminie  21 dni  
od  przedłożeniu  rachunku  do  siedziby  Zamawiającego. 

 

§ 4 
 

Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z: 
1. Demontażem, pakowaniem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.                                                                                                                                     
2.  Dostarczenia kart przekazania odpadów do Zamawiającego. 
 

 



§ 5 
 

 
W  przypadku  niewykonania  usługi w  określonym  w  § 2  terminie, na Wykonawcę  
zostanie  nałożona  kara  umowna w  wysokości  10 % wartości  brutto  wynagrodzenia 
określonego w  § 3 niniejszej Umowy. 

 
§ 6 

 
Za wszelkie szkody powstałe w trakcie wykonywania prac, wynikłe z winy Wykonawcy, 
ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca. 
 

§ 7 
 
Wykonawca  nie  może  powierzyć  wykonania  określonych  niniejszą  umową  prac  innej 
osobie  bez  zgody  Zamawiającego. 
 

§ 8 
 
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 9 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 10 
 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego wg siedziby Zamawiającego . 
 

§ 12 
 
Umowa  została  zawarta  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  
29 stycznia  2004 roku  Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr113, poz. 759, 
z póź. zm.). 
 

§ 13 
 
Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowi oferta  Wykonawcy. 
 
 

§ 14 
 
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  jednym  dla  każdej 
ze  stron. 
 
 
 
..................................................   .................................................... 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


