Załącznik Nr 7
do Zapytania Ofertowego
ZP. 271.A.8.2021
z dnia 15 września 2021 roku

PROJEKT
UMOWA
ZP.272.A…...2021
zawarta w dniu ……………. 2021 roku w Rypinie pomiędzy:
Gminą Miasta Rypin mającą siedzibę w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin,
zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym i reprezentowaną przez:
- ………………………
- …………………………
przy kontrasygnacie …………………
- …………………………
a
……………………mającą siedzibę w
…………..………………., zwaną dalej
w tekście niniejszej umowy Wykonawcą i reprezentowaną przez:
- ……………………
- …………………………
o następującej treści:
§1
1. Zamówienie nie podlega Ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z późn. zm.) w związku z treścią art. 2
ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.
2. Na warunkach przedstawionej i przyjętej oferty w zapytaniu ofertowym, Zamawiający
powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Przygotowanie do
transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miasta Rypin” realizowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu w ramach
projektu pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Miasta Rypin”.
3. Na zadanie wymienione w ust. 1 składa się wykonanie usługi zgodnie z Zapytaniem
ofertowym ZP.271.A.8.2021 z dnia 15 września 2021 roku.
4. Usługa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Przewidywana
ilość
odpadów
do
przygotowania,
załadunku,
transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wynosi ok. 39,64 Mg. Odpady są
złożone na terenie 21 nieruchomości.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego
zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających
azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy.
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie
potwierdzeń faktycznej ilości odebranych wyrobów od właścicieli nieruchomości oraz na
podstawie kart przekazania odpadów na uprawnionym składowisku.
7. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych.
§2
Termin realizacji zadania ustala się od dnia ………. 2021 roku do dnia 29 października
2021 roku lub gdy Zamawiający wyda na realizację zamówienia kwotę jaką zamierza
przeznaczyć tj. …………………….. zł brutto.
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§3
1. Strony ustalają jednostkową cenę ryczałtową za wykonanie usługi spełniającej wszystkie
wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym, obejmującej przygotowanie odpadów do
transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 Mg wyrobów zawierających azbest
w wysokości brutto ………….. zł (słownie: ………………… złotych).
2. Wynagrodzenie będzie przysługiwać jedynie za rzeczywiście unieszkodliwione odpady
w ilości wynikającej z ważenia potwierdzonego protokołem u właściciela nieruchomości
oraz kart przekazania odpadów.
3. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie wg stawki jednostkowej po sporządzeniu protokołu
końcowego, przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 14 dni od daty
doręczenia faktury.
4. Fakturę należy wystawić na adres:
1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
NIP 892-10-00-795.
2) Odbiorca: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
§4
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
wyznacza się Przemysława Rębacza.
§5
1. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedotrzymanie terminu świadczenia usługi
w wysokości 1 % wartości brutto wskazanej w § 2 za każdy dzień po terminie wskazanym
w § 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wystawionej faktury wysokości naliczonych
kar umownych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne ustawowe odsetki za zwłokę w zapłaceniu
należności za wykonanie zadania.
§6
Strony zobowiązują się do współdziałania we wszystkich sprawach
i wynikających z niniejszej umowy.

związanych

§7
Zmiany warunków umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonane jedynie za
obustronnym porozumieniem w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla
siedziby pozwanego.
§ 10
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona w zapytaniu
ofertowym przez Wykonawcę.
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§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Przetwarzanie danych
Wykaz właścicieli nieruchomości, z których należy usunąć azbest
Wymagania dla Wykonawcy
Protokół – wzór
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