
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Umowa 
 
zawarta dnia …………….. w Kałuszynie pomiędzy; 
Gminą Kałuszyn z siedzibą przy ul. Pocztowej 1, 05-310 Kałuszyn,  
NIP 822 215 88 17, którą reprezentuje: 
Burmistrz – Arkadiusz Czyżewski,  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a 
firmą: ………………………………………………,  
NIP ……………………., którą reprezentuje: 
………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 

 
§ 1 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), niniejszą umowę zawarto bez stosowania 
przepisów cytowanej ustawy, z zachowaniem przepisów regulaminu udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

§ 2 
Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………………… Zamawiający zamawia, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na: 

− odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwianie na składowisku odpadów 
niebezpiecznych zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z posesji, położonych 
na terenie miasta i gminy Kałuszyn w ilości 55,680 Mg, (stawka …………. zł/Mg) 

− zdjęcie z budynku, odbiór wraz z załadunkiem oraz transport i unieszkodliwianie na 
składowisku odpadów niebezpiecznych zdemontowanych wyrobów zawierających azbest  
z posesji, położonych na terenie miasta i gminy Kałuszyn w ilości 21,144 Mg  (stawka 
………….. zł/Mg) wg załączonego wykazu właścicieli. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie 

od podpisania niniejszej umowy do dnia 16.10.2020 r. 
§ 4 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi …………. zł 
netto, VAT … % (tj. ……………. zł) czyli łącznie brutto ……………… zł słownie: 
………………….. złotych …/100 groszy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko  
i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
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§ 5 
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z podpisanym protokołem 
odbioru robót. 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
§ 6 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca 
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich  
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej 
staranności przez Wykonawcę. 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
− zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
− zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
− odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

§ 10 
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
§ 11 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA: 
 


