
GMINA BABOSZEWO 
09-J 30 Babaszewa. ul. Warszawska 911 

Regan 130378054 
NIP 5671790440 Baboszewo, dnia 03 Iipca 20 IS r. 

OAiZP.271.2.14.20I S 

ZAPYT AN IE OFERTOWE 

Gmina Baboszewo (zwana dalej "Zamawiajljcym") zaprasza Wykonawcow do 
zlozenia oferty na realizacj~ zadan ia pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow 
zawierajllcych azbest z terenu Gminy Baboszewo - HI etap". 

1. NAZWA I ADRES ZAMA WIAJ1\CEGO 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 179 0440, REGON 1303 7S054 
tel. (23) 66 II 09 1, fax (23) 66 11 071 
e-mail: zp@ gminababoszewo.pl; urzad@ gminababoszewo.pl 

www.ugbaboszewo.bip .org.p l; www.gminababoszewo.pl 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Zapytanie ofertowe w postpowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 
ponizej 30000 ellro (z wyl'lczeniem stosowania przepis6w lIstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 u.Pzp Oz.U. 2017, poz. 1579, ze zm.) 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. 

1. Przedmiotem zam6wienia jest usluga usuwania unieszkodli wiania wyrob6w zawieraj'lcych 
azbest z terenu gminy Baboszewo - III etap. 

2. Zakres prac obejmuje: 
1) demontaz material6w zawieraj'lcych azbest (plyty fali ste i plaskie) z obiekt6w budowlanych 

wykazanych w zal'lczniku nr 1 znajduj'lcych sit( na terenie gminy Baboszewo, pakowanie, 
zwazenie, zaladunek, transport odpadu z miejsca zb i6rki do miejsca lInieszkodliwienia, 
roz ladllnek i lInieszkodliwienie odpad6w zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami oraz 
prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpad6w zgodnie z obowi'lzuj'lcymi 
przepisami z zastosowaniem wzo r6w dokument6w okreslonych Rozporz'ldzeniem Ministra 
Srodowiska z dnia 12 grudnia 20 14 r. w sprawie wzor6w dokument6w stosowanych na 
potrzeby ewidencj i odpad6w (Oz. U. z 2014 r. , poz. 1973) - 6 posesji , 

2) pakowanie, zwazeme odpad6w, zaladunek wczesmeJ zdemontowanych wyrob6w 
zawieraj'lcych azbest (plyty faliste i plaskie), transport z miejsc zbi6rki wykazanych w 
za l'lcznikll nr I do miej sca unieszkodliwienia, rozladunek i unieszkodliwienie odpadow 
zgodnie z obowi'lzuj'lcymi przepisami oraz prowadzenie ilosciowej i j akosciowej ewidencj i 
odpad6w zgodnie z obowi'lzuj 'lcymi przepisami z zastosowaniem wzor6w dokument6w 
okreslonych Rozporz'ldzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie 
wzor6w dokllment6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Oz. U. z 20 14 1'. , poz. 
1973) - 56 posesji. 

3. Szacllnkowe i10sci lItylizowanego azbestu: 
I) szacunkowa ilosc wyrob6w zawieraj 'lcych azbest planowanych do demontazu 

i unieszkodliwienia: 13,35 Mg 
2) szacllnkowa ilosc wyrob6w zawieraj'lcych azbest planowanych do odbioru 

i lInieszkodliwienia (bez demontazu): 152,63 Mg 
00 kalklllacji szacunko wej ilosci wyrob6w zawieraj'lcych azbest przyjt(to nast«pllj 'lce wartosci: 
ilosc lItyli zowanego azbestll (zdjt(tego/do zdjt(cia) okreslona na podstawie zlozonych w 201 8 
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roku wniosk6w 0 udzial w programie likwidacji wyrob6w zawierajqcych azbest, sredni't wag~ 
I m2 odpadu podlegaj'tcemu unieszkodliwieniu - 15,00 kg. 

3) Zamawiaj'tcy zastrzega, ie wskazane ilosci wyrob6w zawieraj'tcych azbest mog't ul ec 
zwi~kszeniu lub zmniejszeniu (r6Znice wynikle po ostatecznym zwazeniu, nieprzewidziane 
rezygnacje). W takim przypadku wykonawcy nie b~d't przys lugiwaly zadne roszczenia 
odszkodowawcze z tytulu wykonania uslugi 0 wielkosci mniejszej nii okreslono w 
szacunkowych i10Sciach wyrob6w zawieraj 'tcych azbest do demontaiulodbioru 
i unieszkodliwienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia stanowie b~dz ie iloczyn 
faktycznej ilosci masy wyrob6w zawieraj'tcych azbest oraz cen jednostkowych netto uj~tych w 
ofercie Wykonawcy powi~kszone 0 obowi'tzuj'tc't stawk~ podatku VAT. 

5. Wykonawca zobowi'tzany jest do: 
I) sporz'tdzenia i przekazania Zamawiaj'tcemu w tenninie do 10 dni roboczych od dnia 

podpisania lImowy hannonogramu reali zacji prac obj~tych przedmiotem zam6wienia - wg 
wzoru stanowi'tcego za l'tcznik nr 2 do zaproszenia. Ustalone w hannonogramie tenniny 
demontazu i odbioru wyrob6w zawieraj'tcych azbest oraz odbioru juz zdemontowanych 
wyrob6w zawieraj'tcych azbest mllsz't bye lIzgodnione z wlascicielami nieruchomosci i 
pozwalaj'tce Wykonawcy na zrealizowanie zam6wienia w tenninie do 30.09.2018 r. 

2) nadzorowania przez osoby odpowiedzialne za orgal1lzacJ~ wykonywanych uslug 
i zabezpieczen ia miejsc pracy, 

3) uporz'tdkowanie terenu po zakonczeniu wykonania uslugi oraz ewentualn't wyplat~ 

odszkodowan 
z tytllill zniszczen powstalych w wynikll realizacji przedmiotu zam6wienia. Wykonawca 
ponosi peln't odpowiedzialnose odszkodowawcz't wobec wlascicieli nieruchomosci objl(tych 
przedmiotem zam6wienia oraz os6b trzecich za szkody spowodowane swoim dzialaniem lub 
niedopatrzeniem zwi'tzanym z realizacj't przedmiotll zam6wienia, 

4) wazenie zdemontowanych i odbieranych odpad6w zawieraj'tcych azbest mllsi odbywae sil( 
w obecnosci przedstawiciela Zamawiaj'tcego i wlasciciela nieruchomosci, po lIprzednim 
zawiadomieniu Zamawiaj'tcego i wlaSciciela nieruchomosci 0 dniu odbioru. Zawiadomienia 
nalezy dokonac na co najmniej jeden dzien wczesniej przed wyznaczonym tenninem 
odbioru. 
Wykonawca dokona wazenia przy lIzyciu wlasnych legalizowanych urz'tdze11. Z tej czynnosci 
sporz'tdzi protok61 podpisany przez przedstawiciela Zamawiaj'tcego, wlasciciela 
nieruchomosci oraz Wykonawcl( zawieraj'tcy co najmniej nastl(puj'tce infonnacje: imil( 
i nazwisko wlasciciela nieruchomosci od kt6rego odbierane S't odpady zawieraj'tce azbest, 
adres nieruchomosci wraz z numerem dzialki z kt6rej nastl(puje odbi6r odpad6w, datI( 
odbioru, ilosc odebranych odpad6w w Mg z dokladnosci't do 3 miejsc po przecinkll oraz 
potwierdzenie prawidlowego wykonania uslugi . 

5) Wykonawca po zakonczenill prac demontazowych zlozy pisemne oswiadczenie 0 wykonaniu 
przedmiotll lImowy zgodnie z obowi'tzujqcymi przeplsaml dotycz'tcymi lIsuwal1la 
i lInieszkodliwiania wyrob6w zawieraj'tcych azbest. 

6) Wykonawca przekaze Zamawiaj'tcemu karty przekazania odpad6w na skladowisko, 
posiadaj'tce zezwolenie na unieszkodliwienie odpad6w zawieraj'tcych azbest. Karty 
przekazania odpad6w mllsz't bye sporz'tdzone oddzielnie dla kazdego wlasciciela 
nierllchomosci wg wzorll zawartego w Rozporz'tdzeniu Minislt·a Srodowiska z dnia 12 
grudnia 2014 r. w sprawie wzor6w dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpad6w (Oz. U z 2014 r. poz. 1973) oraz dokument wagowy ze skladowiska potwierdzaj'tcy 
ilosc odebranych z terenu gminy Baboszewo wyrob6w zawieraj'tcych azbest. 

6. Wykonawca wykona usiligi zgodnie Z obowi'tzllj'tcymi w tym zakresie przeplsaml, w 
szczeg6lnosci: 

I)Ustawqz dnia 14 grudnia 20[2 r. 0 odpadach (Oz.U. 20[8 poz. 992); 
2)Ustawqz dnia 27 kwietnia 200[ r. Prawo ochrony srodowiska (Oz.U. 20 [8 poz.779); 
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3)Ustawit z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrob6w zawierajitcych azbest 
(Oz.U .201 7 poz. 21 19); 
4)Rozporzitdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziemika 2005 r. w sprawie 
zasad bezp ieczel1stwa i higieny pracy przy zabezpieczenill i lIsllwanill wyrob6w 
zawierajitcych azbest oraz programll szkolenia w zakresie bezp iecznego lIzytkowania tak ich 
wyrob6w (Oz.U. z 2005 r., Nr 2 16, poz. 1824); 
5)Rozporzitdzeniem Mi ni stra Gospodarki , Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
L W sprawie sposob6w i warllnk6w bezpieczel1stwa lIzytkowania i lIsuwania wyrob6w 
zawierajitcych azbest (Oz.U. z 2004 L, Nr 71, poz. 649); 
6)Rozporzitdzeniem MinistJ·a Srodowiska z dnia 12 grlldnia 2014 r. w sprawie wzor6w 
dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w (Oz.U. 20 14 r. poz. 1973); 
7)Rozporz~dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudn ia 20 lOr. w sprawie wymagan w 
zakresie wykorzystywania wyrob6w zawierajitcych azbest oraz wykorzystania i oczyszczania 
instalacji i lIrzitdzen, w kt6rych byly i sit wykorzystywane wyroby zawierajitce azbest (Oz.U . 
z 20 11 Nr 8, poz. 31), 
8)Ustawit z dnia 71ipca 1994 r. Prawo budowalne (Oz.U. 20 18 r. poz. 1202), 
9)Rozporzitdzenie Ministra lnfrastruktllry z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infonnacji 
dotyczitcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planll bezpieczel1stwa i ochrony zdrowia 
(Oz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 
10)Ustawit z dnia 19 sierpnia 20 11 r. 0 przewozie towar6w niebezpiecznych (Oz.U. 2018, 
poz. 169.) 

7. Przedmiot zam6wienia finansowany b«dzie z dotacji przyznanej przez Wojew6dzki Fundllsz 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze srodk6w Gminy Baboszewo. 

8. Miejsce reali zacji zam6wienia: Gmina Baboszewo, pow. plonski , woj. mazowieckie, 
miej scowosci Baboszewo, Bozewo, Brzescie, BrzeScie Male, Cieszkowo Stare, Cywiny 
Oyngllny, Oluzniewo, Oramin, Oziektarzewo, Galomin. Goszczyce Poswi«tne, Goszczyce 
Srednie, Jarocin, Kielki, Korzybie, Kruszewie, Lach6wiec, LlItom ierzyn, Niedarzyn, Pawlowo, 
Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sokolniki Stare, Sr6dborze, Wola Oluzniewska, Wola Folwark, 
Zbyszyno. 

9. Zamawiajitcy nie dopuszcza skladania ofert cz«Sciowych. 
10. Wed lug wsp61nego Siownika Zam6wien (CPV) 

90650000-8 Us lugi usuwania azbestu 
90512000-9 Us rugi transportu odpad6w 
45262669-5 Usuwanie azbestu 

5. TERMINREALIZACJI PRZEDMIOT U ZAMOWIENIA 
Przedmiot zam6wienia nalezy wykonac w terminie do 30 wrzesnia 2018 r. 

6. WARUNKl UDZIAL U W POSTF;POWANIU. 
I. 0 lIdzielenia zam6wienia mogit ubiegac si« Wykonawcy, kt6rzy spelniajit warunki dotyczitce: 

1) posiadania uprawnien do wykonywania okrcslonej dzialalnosci lub czynnosei, jezeli 
przepisy prawa nakJadajlj obowiljzek ieh posiadania. 
ORis SRosobll dokonania oceny sReln iania tego warunku: 
Zamawiajitcy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze ze posiada aktualnit 
decyzj« wlasciwego organu administracyjnego udzielajitcit zezwolenia na transpOli odpad6w 
zawierajitcych azbest, wydanit zgodnie z aktualnie obowiitzujitcYlni przepisami ustawy 0 

odpadach oraz umow« z zarzitdzajitcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalaj itcy 
Wyko nawcy na unieszkodliwienie odpad6w zawierajitcych azbest. 

2) posiadania wiedzy i doswiadezenia. 
ORis SRosobu dokonania oceny sRe1niania tego warunku: 
Wykonawca zobowiitzany jest wykazac, ze w okresie ostatnich trzech lat przed lIplywem 
terminu skladania ofeli, a jezeli okres dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, wykonal 
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w spos6b nalezyty co najmm eJ jedn'l. (I) uslug« polegaj 'l.ce na demontazll z ob iekt6w 
blldowlanych wyrob6w zawieraj'l.cych azbest wraz z ich unieszkodliwieniem w ilosci 
minimum 10 Mg lub co naj mniej jedn'l. (I) llsrllg'l. polegaj<tCQ rna unieszkodliwiania azbestu 
w ilosci min imum 150 Mg. 

3) dys ponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. 
ORis SRosobli dokonania oceny sRetni ania tego warllnku: 
Zamawiaj<tcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ie dysponllje co 
naJmmej trzema (3) osobami posiadaj<tcymi odpowiednie szkolen ie w zakresie 
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpi eczenill i llsuwanill wyrob6w zawieraj<tcych 
azbest zgodnie z aktualnie obowi'l.zllj<tcym rozporz<tdzeniem Ministra Gospodarki i pracy 
przy zabezpieczeniu i llsuwanill wyrob6w zawieraj<tcych azbest oraz program ll szko len ia w 
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6w. 

2. W toku dokonywania oceny z lozonych ofert Zamawiaj <tcy moze z<tdae od Wykonawc6w 
wyjasn ien dotycz<tcych tresci ztozonych ofert. 
3. Zamawiaj<tcy poprawi w tekkie oferty oczywiste omyrki pisarski e I rachunkowe 
(z llwzgl«dn ieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) w obliczeni u ceny. 
4. Zamawiaj<tcy udzieli zamowlenia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom okreslonym w zaproszenill do zrozenia oferty zostata oceniona jako 
najkorzystniejsza. 
5. Infonnacj « 0 wyborze oferty Zamawiaj<tcy zamiesci na stronie internetowej 
www. bip.gminababoszewo.pl oraz na tab licy ogloszen Urz«du Gminy Baboszewo. 

7. KRYTERIUM OCENY OFERT 
I )Kryterillm wyboru najkorzystniej szej oferty jest cena przedmiotu zam6wienia - 100% 
2)Opis przyznawania punktacji ofel1y: 
Oferta z najnizsz<t cen<t otrzyma maksymal na ilose 100 pUnkt6w. Oferty nast«pne b«d<t oceniane 
na zasadzie proporcji w stosunku do oferty naj tanszej wg. wzoru 
e = Ie mi" / e b,dl x 100 

gdzie: 
e . liczba punkt6w za cen~ ofertow<t 
C mi" - najnizsza cena ofertowa sposr6d ofert badanych 
C b,d - cena ofel1Y badanej 

Uzyskana z wyliczenia ilosc punkt6w zostanie ostatecznie ustalona z dokladnosci<t do drugiego miejsca 
po przecinku z zachow ani em zasady zaokr<tglet\ matematycznych. 

3)Wykonawca okresli cen(( Ofet1y, kt6ra stanowie b«dzie wynagrodzenie rycza ltowe za 
reali zacj« przedmiotu zam6wienia, podaj'l.c j<t w zap isie liczbowym i srownie z doktadnosci<t do 
grosza (do dw6ch miejsc po przecinku). 
4)Wynagrodzenie ryczaItowe obejmllje wszystkie koszty zwi<tzane z rea lizacj'l. przedmiotu 
zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnose Wykonawcy z tyturu oszacowania wszelkich 
koszt6w zwi<tzanych z reali zacj'l. przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnik6w 
maj<tcych lub mog<tcych miee wptyw na koszty. 
5)Niedoszacowanie, pomini«cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotll umowy nie moze 
bye podstaw<t do z<tdania zmiany wynagrodzenia ryczaItowego. 

8. SPOSOB PRZYGOTOW ANIA OFERTY. 
I. Oferta wraz z zal<tcznikami powinna bye sporz<tdzona w j«zyku polskim oraz podpi sana przez 

osob«/y llprawnione do wystt(powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz«ci<t 
Wykonawcy. 

2. Do oferty nalezy za l<tczye dokumenty wyszczeg61nione w pkt 9 oraz Pelnomocnictwo do 
podpisania oferty w przypadk ll skladania oferty przez pelnomocnika. 

Strona 4 z 7 



9. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJI-\ DOSTA RCZYC 
WYKONA WCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU 
W POSTE;POWOW ANIU. 

Wykonawca zobowi<tzany jest zal<tczyc do oferty nastl(puj<tce dokumenty: 
I) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i infonnacji 0 dziatalnosci 
gospodarczej, jezeli odrl(bne przepisy wymagaj<t wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione 
nie wczesniej niz 6 miesi«cy przed uplywem tenninu do skladan ia ofe11, 
2)aktualn<t decyzjl( wlasciwego organu administracyj nego udzielaj<tc<t zezwolenia na transport 
odpad6w zawieraj<tcych azbest, wydana zgodnie z aktualnie obowi<tzuj<tcymi przepisami 
ustawy 0 odpadach. 
3)umowl( z zarz<tdzaj<tcym skladowiskiem lub inny dokument zezwalaj<tcy Wykonawcy na 
unieszkodl iwienie odpad6w zawieraj<tcych azbest. 
4)wykaz wykonanych us lug w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w zawieraj<tcych 
azbest, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem tenninu skladania ofert, a jezeli okres 
dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie wraz z podaniem dat wykonania i podmiot6w na rzecz 
kt6rych dostawy zostaly wykonane oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane lub s<t 
wykonywane nalezycie (wz6r zal. nr 3). 
Z treSci poswiadczenia ma wynikac, ze Wykonawca nalezycie zrealizowal co najmniej 
jedn<t uslugi polegaj<tce na dernontazu z obiektow budowlanych i unieszkodliwieniu 
wyrobow zawierajljcych azbest w ilosciach nie rnniejszych jak 10 Mg lub co najrnniej 
jednlj us lug~ polegajljCl! na unieszkodliwianiu wyrob6w zawierajljcych azbest w ilosci co 
najrnniej ISO Mg, podaj<tc nazwl(, adres i numer telefonu odbiorcy. 
5)oswiadczenie, ze osoby, kt6re bl(d<t uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia posiadaj<t 
wymagane uprawnienia tj. posiadajijcymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczenstwa 
i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrob6w zawieraj<tcych azbest zgodnie 
z aktualnie obowi<tzuj<tcymi przepisami (wz6r zaI. Nr 4). 
6)wykaz os6b, kt6re bl(d <t uczestniczyc w wykonaniu zarn6wienia (wz6r za l. nr 5). 

10. TERMIN SKLADANIA OFERT 

I . Ofert~ nalezy zlozyc do 11 lipca 2018 roku do godz. 11 00 : 

• za posrednictwern poczty/przesylki kurierskiej na adres: Urz<td Grniny Baboszewo, 
ut. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo, 

• lub osobiscie w Kancelarii Og61nej Urzl(du Gminy Baboszewo, 
w zamknil(tej kopercie z napisem: "Oferta w post~powaniu 0 udzielenie zarnowtenia 
publicznego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow zawieraj 'lcych azbest z terenu 
Grniny Baboszewo - III etap; nie otwierac przed dniern Illipca 2018 r. godz. 11.05" 

2. Oferty zlozone po wyznaczonym tenninie nie zostanij rozpatrzone. 0 zachowaniu tenninu 
zlozenia oferty decyduje data wplywu oferty do Urzl(du Gminy Baboszewo. Oferta otrzymana po 
uplywie tenninu skladania ofert zostanie zwr6cona Wykonawcy i nie bl(dzie podlegala ocenie. 
Wykonawca moze zlozyc tylko jedn<t ofertl(. 

3. Otwarcie zlozonych ofert nast'tPi w siedzibie Zamawiaj<tcego w dniu lilipca 2018 roku 0 godz. 
II 05 pok. N r 7 

10. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
I. Dopuszczalne s<t nastl(puj<tce przypadki i warunki zmiany umowy: 

I) Zmiana postanowie11 zawa11ej umowy dot. przedluzenia tenninu realizacji uslug, bl(dzie 
mozliwa tylko w szczeg61nie uzasadnionych przypadkach, nie wynikaj<tcych z winy Stron, 
w szczeg61nosci w przypadku: 

a) bardzo trudnych warunk6w atmosferycznych, uniemozliwiaj<tcych Wykonawcy 
prowadzenie prac zwi<tzanych z demontazem azbestu z obiekt6w, 
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b) dzialania sily wyzszej (np. pozar, dzialania sily przyrody, zamieszki , strajki, akty terroru 
itp.) maj<tcej bezposredni wplyw na tenninowosc wykonywania uslugi, 

c) na skutek dzialania os6b trzecich lub organ6w wladzy publicznej, kt6re spowoduj<t 
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zam6wienia, 

d) wystqpienia okolicznosci, kt6rych Strony nie byly w stanie przewidziec, pomimo 
zachowania nalezytej starannosci, 

2) Termin realizacji ustug moze zostac przedhlzony stosownie do okresu zaistnialego op6Znienia 
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zalozen lub 
warunk6w realizacji zam6wienia, niezaleznej od Stron. 

3. Zmiana fak tycznej ilosci masy wyrob6w zawieraj<tcych azbest oraz zmiana zakresu przedmiotu 
zam6wienia nie wymagaj<t anekSll do umowy. 

4. Zmiany umowy wymagaj<t fonny pisemnej, pod rygorem niewaznosci. 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz<tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi<tzku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(og6lne rozporz<tdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. I), dalej 
"ROOO", informuj«, ze: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Baboszewo 
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaj<tcego/ jest Pan Andrzej Rybus -
Tolloczko, dziaiaj<tcy na podstawie Umowy Nr 117/2018 z dnia 07 czerwca 2018 r. zawartej z 
Gmin<t Baboszewo. 
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b«d'l na podstawie art. 6 ust. I lit. c ROOO w celu 
zwi<tzanym z posh,powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie 
Wytycznych kwalifikowalnosci- zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 
- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy b«d'l osoby lub poclmioty, kt6rym udost«pniona 
zostanie clokumentacja post«powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z clnia 06 wrzesnia 200 I r 0 

clost«pie do informacji publicznej (t.j. Oz. U. z 2016 r. poz. 1764) 
- clane osobowe Wykonawcy b«cl'l przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakonczenia 
post«powania 0 uclzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy; 
- obowi'lzek poclania przez Wykonawc« danych osobowych bezposreclnio Pani/Pana clotycz'lcych 
jest wymogiem zwi<tzanym z uclzialem w post«powaniu 0 uclzielenie zam6wienia publicznego 0 

wartosci ponizej 30 000 euro bez kt6rego nie mozna udzielic zam6wienia w przypadku wyboru 
najkorzystniejszej oferty.; 
- w oclniesieniu clo clanych osobowych Wykonawcy clecyzje nie b«d'l podejmowane w spos6b 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

Wykonawca posiacla: 
na poclstawie ali. 15 ROOO prawo dost«pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych; 
na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

• na podstawie art. 18 ROOO prawo z'ldania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 ROOO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz«du Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz'lcych narusza przepisy ROOO; 
nie przysruguje Wykonawcy: 
w zwi<tzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e ROOO prawo do usuni«cia danych osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa w mi. 20 ROOO; 
• na podstawie ali. 21 ROOO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 
podstaw'l prawn'l przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c ROOO. 
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12. INNE INFORMACJE 
I. W celu unikni«cia konfliktu interes6w zam6wienie nie moze bye udzielone podmiotowi, kt6ry 

jest powiftzany osobowo lub kapitalowo z ZamawiajftcYIn. 
Przez powiftzania kapitalowe lub osobowe rozumie sit( wzajemne powiftzania mi«dzy 
Zamawiajftc)'lTI lub osobami upowaznionymi do zaci'l.gania zobowiftzan w imienill 
Zamawiajftcego lub osobami wykonujftcymi w imieniu Zamawiajftcego czynnosci zwiftzane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcq, polegajftce 
w szczegolnosci na: 
a) uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spolki cywilnej lub spolki osobowej, 
b) posiadanill co najmniej 10 % udzialow 1ub akcji, 
c) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego 1ub zarzftdzajftcego, prokurenta, 
pelnomocnika, 
d) pozostawanill w zwiftzku malzenskim, w stosllnku pokrewiel1stwa lub powinowactwa w linii 

prostej , pokrewienstwa drugiego stopnia 1ub powinowactwa clrugiego stopnia w 1inii 
bocznej l11b w stosunku przysposobienia, opieki 1ub kurateli. 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sklada w ofercie. 

2.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie intemetowej: www.bip .gminababoszewo.pl i tab 1icy 
ogloszen Urzt(clu Gminy Baboszewo w dniu 03 lipca 2018 r. 

3. Zapytanie ofertowe moze zostae zmienione przecillplywem terminll skladania ofert 
przewidzianYIn w zapytanill ofertowym. Zamawiajftcy przedluza tennin skladania ofert 0 czas 
niezbt(clny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres 
wprowaclzonych zmian. 

4. Trese pytan dotyczftcych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiajftcego 
pllb1ikowana b«clzie na stronie Zamawiajftcego www.bip.gminababoszewo.p1 

5.0soby uprawnione clo porozumiewania sit( z Wykonawcami w sprawie zamowienia: 
• w sprawach zawiftzanych z przedmiotem zamowienia - Pan Marcin Tomczewski , e-mail: 

infrastruktura@gminababoszewo.p1; faks 23 6611071 
• w sprawach zwiftzanych z procedur'l dot. lldzie1enia zamowienia pub1icznego, Pan Zbigniew 

Su1inski e-mail: zp@gminababoszewo.p1 ; faks 23 661107 1 
6. Zamawiajftcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postt(powania bez poclania przyczyn 

Zall!czniki: 
1. Fonnll1arz oferty (wzor - zat. nr 1) 

(Z,\'\M\6!)A 
l1If)r~~lutV51W 

SekretDrz GllllllY 

2. Wykaz obiektow budow1anych wraz z infonnacjft 0 i10sci lltylizowanego azbestu (zal. nr 2) 
3. Wykaz wykonanych uslug (wz6r zat. nr 3) 
4. Oswiadczenill 0 posiaclaniu wymaganych uprawnien (wzor zal. nr 4) 
5. Wykaz osob (wzor zal. nr 5) 
6. Wzor umowy (zal. nr 6) 
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OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajqcych 
azbest z terenu gminy Baboszewo -III etap" 

Zatqcznik nr 1 ,Formularz 

oferly 

., 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

pe tna nazwa fi rmy (Wy konawc y/ pet no Ill ocnika**) 

1_1_1_ 1_1_1_1_ 1_ 1_ 1 
REGON 

ko d miejscowosc 

I_I_I~_-1_ 1_ 1_1_' I_ I_'---=--LI_ I 
lP 

uli ca nr lokalu wojcwodzl wo 

strona internetowa -------------®~---------e-mail 

I , 
1-

numer telefonu st3cjonamego numer faksu 

Osoba do kont.ktu: _____________ _ nr teL komorkowego _______ _ 

Dane telead resowe na kt6 re nal~i:y przekazywac korespondencj~ zwi~zan~ z niniejszym posH,powaniem: 
Faks: .................................... e-Inail .. . .......... ..... . 
Adres do korespondencj i Uezeli inny niz adres 
siedziby) ............ ....... ......... . 
• 

p et n a nazwa f i rmy ( k o l l!: jn ego Wyko nawcy ws p6 1nic ubiegaja.cego 51, 0 zam 6 wkni c) 

I_I_I_I_I_I_I~_I_I 
REGON 

kod miejscowosc 

1_1_1_ 1_' 1_ 1_ 1_ 1_' 1_ 1_1_' 1_ 1_1 
N1P 

ulica or domul nr lokalu wojewooztwo 

IJ -----------------@,--------------~-----
strona in ternetowa e-mail 

nurner tele fonu numer faksu 

-

I.Zglaszam/y swoj udZlal \V post~powanlu 0 udzleiema zamowlenia pubhcznego w tryble zapytanIa ofertowego 
OAiZP.27 1.2. 14.20 18, kto rego przedmiotem jest real izacja zadania pn. "Us uwanie i unieszkodliwianie wyrob6w 
zawieraj(}cych azbest z terenu Gminy Baboszewo - III Etap" i o ferujemy wykonanie zamowienia za wynagrodzenie 
netta: ........................ . ....... zl 
podatek VAT .... % ................. .... zl 
brulto: .......................... ..... .. .... zl 

(slownie .. ... ................ ...... ..... .. .... .. .. . ... ) 
2. Wynagrodzenie okresione w pkt 1 zosta lo obliczone \vedlug nas t~puj C\cych cen jednostkowych: 
i )demontai. z obiektow i unieszkodiiwianie materialow zawierajC\cych azbest - cena jednostkowa neUo za I Mg 
....... ..... ....... ... . zl 
Podatek VAT .... %: ....... . zl, 
Cena j ednostkowa bruno: .... . .. zl, 
2)unieszkodliwienie maleria low zawieraj C\cych azbest (bez demontazu z abiektow) -cena jednostkowa nello za I Mg 
........... zl 
Podatek VAT . ... %: .. . zl. 
Cena jednostkowa brutlo: . .. . . . zl, 

\V podanych wyzej cenach uwzgit(dnione zosta ly wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia. 
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OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajqcych 
azbest z terenu gminy Baboszewo - III etap" 

Zatqcznik nr 1 - Formularz 
oferty 

3. Oswiadczenia i zobowi~zania Wykonawcy: 
1 )oswiadczamly, ze llzyskalismy infonnacje niezb~dne do przygolOwania oferty i wlasciwego wykonania zamowien ia, 
2)oswiadczam/ y, ze jes tesmy zwi'lzani niniejszq of eft <\. przez akres 30 dni od daty uplywu terminu skladania ofert , 
3)oswiadczam/y, ze akceptujemy tresc wzaru umowy 0 udzielenie zmowienia publicznego i w przypadku wyboru 
naszej oferty, zobowiqzujemy silt do z3warcia umowy na warunkach \V nim okres!onych \V miej scu i tem1inie 
wskazanym przez Zam3wiajqcego. 
4) zobowiqzujemy s i~ zreal izowac przedmiot umowy \V terminie do 30 wrzesnia 201 8 r. 
5)oswiadczamly, ie nie mam/y i adnyc h powiqzari kapitalowych ani osobowyc h z Zamawiajqcym. 
6)jestem zarejestrowany IV CE lDG pod nr.. ...1 KRS pod nr . .. .. .. . .. . ... . 
7) Oswiadczam, ze przyjmujt( warunki realizacji zamowienia okreslone w zapytaniu ofertowym. 
8)Oswiadczam/ y, ze: 

- wyrazam/y zgodt( na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postt(powania, 

0 *' wypelnileml wypelnilismy obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODOI ) wobec os<ib 

fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ub iegania sit( 0 udzielenie 

zamowienia publicznego w niniejszym postt(powaniu 

o · !nie przekazuj (;( danyc h osobowyc h innych niz bezposrednio mnie do tyczqcyc h lub zachodzi 
wylqczen ie stosowania obowiqzku in formacyjnego , stosownie do art. 13 us t. 4 lub art. 14 ust. 5 ROD0 11 

I) rozporzqdzenie Pa rlamentu Europejsklego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 r. w sprawle ochrony osOb fizycznych w zwiqzku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (ogolne rozporzqdzenle 
o ochronie danych) ( Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

7)Oswiadczamy, ze wyb6r zlozonej przez nas oferty Dbftdzie/Onie bftdzie",,2 prowadzic u Zamawiajqcego do 

powstania obowiqzku podatkowego w zakresie obejmuj qcym nast(;(puj qce dostawy illub usrugi 

\Vartosc (w kwocie netto) ww. uslug wynosi . 3: . 

8)Nastt(puj&.cy zakres us tug niniejszego zam6wienia powierzamy podwykonawcom: 

\V szczeo-olnienie zakresu usrug owierzonego pod\ konawcom 

UlfClga: IIJpe/lliajq ry/ko 1f);koIlOl rcy kror=y powier=q wykollc/llie Cilsci =alllowiellia podHykonou1coII/ 

4.Zatqcznikami do niniejszej oferty Sq"''': 

S.Na zlozonq o fe rt~ sklada s i ~ .. . ponumerowanych stron z zachowaniem ciqgtosc i numeracji. 

( /1/1ejscolI"oH:. dara) 

(eyre/IIY podpis /Ilb \I" pr=Jpadkll porajki piec=qrka 
/lIIiennCl IIpeblOl11ocniollegotych pr:edsralricieli 

1I-j·konCl\rC)" 

* 1) na1eiy wpisac dane kai.dego wykonawcy. kt01Y ubicga si~ 0 udziclenie zamowienia l w mian~ potrzeby rozszerzyc fOlmularz 0 kolej n<t tabclk~) 
*2) odpowi ed nie zaznaczyc 
*31 W przypadku gdy wybor oferty prowadzi u Zamawlaj~cego do obowiqzku podatkowego, naleZy wskazac nazw~ towaru lub uslugi oraz wskazac ich 

wartosc bez kwoty podatku VAT. 
Dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty b~d~ generowac obowiqzek doliczenia wartoSci podatku VAT do wartoSci netto oferty, tj. 
w przypadku: 
a) wewnqtrzwspolnotowego nabycia towarow, 
b} mechanizm6w odwr6conego obci~ienia , 0 ktorym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku od towarow i uslug, 
c) importu uslug lub importu towa row, z ktorymi wiqie si~ obowi~zek doliczenia przez Zamawiajqcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT 

*~) wpisac wszystkie zal<\czniki 
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OAiZP.271.2.14.2018 uUsuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu gminy Baboszewo -III etap" Za t~cznik nr 2 

Wykaz obiekt6w budowlanych wraz z informacjq 0 ilosci utylizowanego odpadu 

Ilose UTYlIZOWANEGO AZBESTU 

lP. ADRES OBIEKTU OBJ~TEGO WNIOSKIEM zdj<:tego do zdj<:cia 

m' Mg m' Mg 

1 2 3 4 5 6 
1. Baboszewo, ul. 19-5tycznia 27 200 3 0 0 
2. Baboszewo, til. Cicha 16 50 0,75 0 0 
3. Baboszewo, ul. Lesna 18 70 1,05 0 O. 
4. Baboszewo, til. Leima 20 200 3 0 0 
5. Baboszewo, til. Leima 5 204 3,06 0 0 
6 Baboszewo, til. Mlodziezowa 10 60 0,9 0 0 
7. Baboszewo, til. MlodzieZowa 23 180 2,7 0 0 
8. Baboszewo til. Polna 8 95 1,425 0 0 

9. Baboszewo, ul. Spoldzielcza 4A 180 2,7 0 0 
10. Baboszewo, ul. Topolowa 3 103 1,545 0 0 
11. Baboszewo ul. Warszawska 24 0 0 100 1,5 

12 . Baboszewo, ul. Warszawska 25 750 11 ,25 0 0 
13. Baboszewo, ul. Wiejska I A 90 1,35 0 0 
14. Baboszewo, ul. W iejska 16 85 1,275 0 0 
15. Baboszewo, ul. Wiej ska 40 75 1,125 0 0 
16. Bozewo 29 200 3 0 0 
17. BrzeScie 12 120 1,8 0 0 
18. BrzeScie Male 17 60 0,9 0 0 
19. Brzescie Male 6A 1000 15 0 0 
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OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajetcych azbest z terenu gminy Baboszewo -III etap" Zal~cznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 
20. Cieszkowo Stare 39 100 1,5 0 0 
2l. Cieszkowo Stare 78 0 0 200 3 
22. Cywiny Dynguny 18 2 10 3, 15 0 0 
23. Dluzniewo 2 120 1,8 0 0 
24. Dluzniewo 43 200 3 0 0 
25. Dramin 14 100 1,5 0 0 
26. Dziektarzewo 148 0 0 11 5 1,725 

27. Dziektarzewo 24 100 1,5 0 0 
28. Dziektarzewo 3 I 100 1,5 0 0 

29. Galomin 30 140 2, I 0 0 
30. Goszczyce Posw i ~tne 15 70 1,05 0 0 

3l. Goszczyce Srednie 47 50 0,75 0 0 

32. Jarocin 28 160 2,4 0 0 

33. Jarocin 64 2 19 3,285 0 0 
34. Kielki 14 200 3 0 0 

35. Kielki 33 100 1,5 0 0 

36. Kielki 32 150 2,25 0 0 

37. Kielki 42 85 1,775 0 0 

38. Kielk i 51 0 0 145 2,175 

39. Korzybie 27 206 3,09 0 0 

40. Korzybie 3 80 1,2 0 0 
4l. Korzybie 9 250 3,75 0 0 
42. Kruszewie I I 500 7,5 0 0 
43. Lach6wiec 16 80 1,2 0 0 

44. Lutomierzyn 24 100 1,5 0 0 
45. Niedarzyn 200 3 0 0 
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OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj'lcych azbest z terenu gminy Baboszewo - III etap" Zatilcznik nr 2 

1 2 3 4 5 6 
46. Pawlowo 3 110 1,65 0 0 
47. Polesie 5 206 3,09 0 0 

48. Rybitwy 25 40 0,6 0 0 
49. Rzewin 39 150 2,25 0 0 
50. Rzewin 6 1 100 1,5 0 0 
51. Rzewin 8 154 2,3 1 0 0 
52. Rzewin 9 820 12,3 200 0 

J 

53. Sokolniki Stare 19 140 2, 1 0 0 
54. Sr6dborze 6 180 2,7 0 0 
55. Wola Dtuzniewska I 430 6,45 0 0 
56. Wola Dluzniewska 18 150 2,25 0 0 
57. Wola Folwark II 130 1,95 0 0 
58. Wola Folwark 27 120 1,8 0 0 
59. Wola Folwark 34 150 2,25 0 0 
60. Wola Folwark 45 120 1,8 0 0 
61. Zbyszyno 26 0 0 130 1,95 

RAZEM : 10 242,00 152,63 890,00 13,35 
-------- ------------------
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OAiZP.Z71 .2.14.2018 " Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawie raj ~cych 

azbest z terenu gminy Baboszewo - III Etap" 
Zat~cznik nr 3 

miejscowosc i data 
piecz~c Wykanawcy 

WYKAZ WYKONANYCH USWG 

Wykaz zrealizowanyeh ustug polegaj'leyeh na demontazu unieszkodliwianiu wyrobow zawieraj'leyeh 

azbest. 

Przedmiot uslugi 
Okres 

Nazwa i adres podmiotu na rzeez 
realizaeji lIose Mg 

(nazwa zadania) 
od - do 

ktorego usluga byla zrealizowana 

Do oferty zalqczono dowody potwierdzajqce, ie uslugi zostaly wykonone naleiycie. 

/lose zalqczonych poswiadczeti ..... . 

Podpis osoby/os6b upowainionych 
do reprezentowonia Wykonawcy 



OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj~cych 
azbest z terenu gminy Baboszewo - III etap" 

piecz?c Wykonawcy 

Oswiadczenie 

o posiadaniu wymaganych uprawnien 

IMI~ I NAZWISKO 

osoby skladaj'lcej oswiadczenie 

Zalqcznik nr 4 

miejscowosc i data 

Jake oseba uprawniona do reprezentowania niiej wymienionego/-ych * wykenawcy/-ow* 

I Wykonawca 

Adres 

I Wykonawca 

Adres 

w post~powani u 0 udzielenie zam6wienia publicznego rea lizowanym przez Gmin~ Baboszewo, kt6rego 

przedmiotem jest usluga usuwan ia i unieszkodliwian ia azbestu z terenu Gminy Baboszewo - III etap, 

oswiadczam, ie osoby, kt6re b~dq uczest niczyc w wykonywan iu zam6wienia, posiadajq wymagane szkolenia 

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwan iu wyrob6w zawierajqcych azbest 

zgodnie z akt ualnie obowiqzujqcym rozporzqdzen iem Ministra Gospodarki i pracy przy zabezp iecze niu 

i usuwa niu wyrob6w zawie rajqcych azbest oraz program u szkolenia w zakres ie bezpiecznego uiyt kowa nia 

ta kich wyrob6w. 

"'poprzez odpowiednie przekreslenia naleiy dostosowoc tresc oswiodczenio do stanu [oktycznego i StOtU5U podmiotu, krory je skfada, tj.: 

wykonawcy wyst/ipujqcego somodziefnie w postr:powaniu; 

pefnomocnika wykonowc6w (konsorcjum, spofki cywilnej) wspa/nie ubiegajqcych sir: 0 udziefenie zamowienia. 

Podpis osoby/os6b upowainionych 
do reprezentowania Wykanawcy 



OAiZP.271.2.14.2018 - "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawierajqcych 
azbest z terenu gminy Baboszewo -III Etap" 

piecz?c Wykonawcy 

WYKAZOSOB 

Za/qcznik nr 5 

miejscowosc i data 

ktore b€ldq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia - usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy Baboszewo -III etap 

Nazwa Wykonawcy: .. .... ....... ........ .. .... .... .................. ... ......................... ........................ .. .. ... ...... ... .. ... ..... .... ..... .. 

Adres Wykonawcy: .... ..... .......... ....... .. ............. ............................... .. ... ... .. ... ... ...... .. ......... ..... .... ...... .. ... ..... ...... ... . 

Kwalifikacje Zakres wykonywanych 
In/ormacja 0 podstawie 

lp. Imi€l i nazwisko dysponowania wskazanymi 
szko len ia / kursy czynnosci 

osobam;" 

1 

2 

3 
4 

5 

·No/ely podoe form~ zatrudnienia np. urnOWQ 0 pfacr: lub umowa cywilnoprowno np. umowa zlecenie. 

Podpis osoby/osob upowai nionych 
do reprezentowania Wykonawcy 



OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkodliwian ie wyrobow zawierajqcych 
azbest z terenu gminy Baboszewo -III Etap" 

UMOWA Nr .. ./2018 

Zalqcznik nr 6 

zawarta w dniu 2018 r. w Baboszewie, pomi~dzy: Gmin'l Baboszewo z siedzibq 

w Baboszewie, ul. Warszawska 9 A, NIP 567-179-04-40, REGON 130378054 reprezentowana przez 

Wojta Gminy Baboszewo - Pana .......................................................................................... .................. . 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani ..................................... ............................•... .. ... ..... ... .......•• 

- zwanq w dalszej cz~sc i umowy ZAMAWIAJ,I)CYM, 

a ....................................... .. ... .. ........................................................................................................... ................ .................. ... . 

- zwanq w dalszej cz~sci umowy WYKONAWC,I), 

reprezentowanq przez ........................................................................................................................................................ . 

Wykonawca zostal wyloniony w wyn iku post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego wartosci poniiej 

30000 euro znak OAiuZP.271.2.14.2018 na usuwanie i unieszkod liwianie wyrobow zawierajqcych azbest 

z terenu gminy Baboszewo - III etap. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uslug~ polegajqcq na wykonaniu zadania pod 

nazwq: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobow zawierajqcych azbest z terenu gminy Baboszewo - III etap", 

w tym w szczegolnosci : 

1) demontai materialow zawierajqcych azbest (plyty faliste i plaskie) z obiektow budowlanych wykazanych 

w zalqczn iku nr 2 znajdujqcych s i~ na terenie gminy Baboszewo, pakowanie, zwaienie, zaladunek, 

transport odpadu z miejsca zbiorki do miejsca unieszkodliwienia, rozladunek 

unieszkodliwien ie odpadow zgodn ie z obowiqzujqcym i przep isami oraz prowadzenie ilosciowej 

jakosciowej ewidencji odpadow zgodnie z obowiqzujqcym i przepisami z zastosowaniem wzorow 

dokumentow okreslonych Rozporzqdzen iem Ministra Srodowiska z dnia 12 grud nia 2014 r. w sprawie 

wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow - 6 posesj i, 

2) pakowanie, zwaienie odpadow, zaladunek wczesniej zdemontowanych wyrobow zawierajqcych azbest 

(plyty fa liste i plaskie), transport z miejsc zbiorki wykazanych w zalqczniku nr 2 do miejsca 

unieszkodliwienia, rozladunek i unieszkod liwienie odpadow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz 

prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 

z zastosowaniem wzorow dokumentow okreslonych Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 

grudnia 2014 r. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencj i odpadow - S6 

posesji. 

2. Szacunkowe ilosci utylizowanego azbestu: 
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Zalqcznik nr 6 

1) szacunkowa ilose wyrob6w zawieraj qcych azbest planowanych do demontaiu i unieszkodliw ienia: 13,35 

Mg 

2) szacunkowa ilose wyrob6w zawierajqcych azbest planowanych do odb ioru unieszkodliwienia (bez 

demontaiu) : 152,63 Mg 

Do kalkulacji szacunkowej ilosci wyrob6w zawierajqcych azbest przyj~to nast~pujqce wartosci: ilose 

utylizowanego azbestu (zdj~tego/do zdj~cia) okreslona na podstawie z/oionych w 2018 roku wn iosk6w 

o udzia/ w programie likwidacji wyrob6w zawierajqcych azbest, sredniq wag~ 1 m' odpadu pod legajqcemu 

unieszkod liwieniu -15,00 kg. 

3. Zamawiajqcy zastrzega, ie wskazane ilosci wyrob6w zawierajqcych azbest mogq ulec zw i~kszen iu lub 

zmniejszeniu (rOlnice wynik/e po ostatecznym zwaien iu, nieprzewidziane rezygnacje). W takim przypadku 

wykonawcy nie b~dq przys/ugiwa/y iadne roszczenia odszkodowawcze z tytu/u wykona nia us/ugi 0 wielkosci 

mniejszej nii okres lono w szacu nkowych ilosciach wyrob6w zawieraj qcych azbest do demontaiu/odbioru i 

unieszkodliwienia. 

4. Przedmiot umowy b~dzie finansowany z dotacji przyznanej przez WOjew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie ora z ze srodk6w Gminy Baboszewo. 

§2 

Obowiqzki Wykonawcy 

l.Wykonawca ma obowiqzek w szczeg6lnosci: 

1) sporzqdzen ia i przekazania Zamawiajqcemu w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

harmonogramu rea li zacji us/ug obj~tych przedmiotem zam6wienia - wg wzoru stanowiqcego za/qcznik 

nr 2. Ustalone w harmonogramie te rminy demontaiu i odbioru wyrob6w zawierajqcych azbest oraz 

odbioru jui zdemontowa nych wyrob6w zawierajqcych azbest muszq bye uzgodnione z w/ascicie lami 

nieruch omosci i pozwalajqce Wykonawcy na zrealizowanie zamowienia w terminie okreslonym w § 6, 

2) nadzorowania przez osoby odpowiedzialne za orga nizacj~ wykonywanych us/ug i zabezpieczenia miejsc 

pracy, 

3) prowadze nia us/ug zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami i zasadam i wiedzy technicznej oraz 

na leiytq starannosciq w ich wykonywaniu, dobrq jakosciq i w/asciwq organ izacjq, 

4) zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia pracownikom i innym osobom przebywajqcym na 

posesji w czasie demontaiu usuwania azbestu, za bezpieczenie terenu, na kt6rym us/uga b~dz ie 

wykonywa na, 

5) uporzqdkowania terenu po zakoriczeniu wykonania us/ugi, 

6) waien ia zdemontowa nych i odbieranych odpad6w zawierajqcych azbest wed/ug nast~pujqcych zasad: 

a) waien ie musi od bywae si~ w obecnosci przedstawiciela Zamawiajqcego i w/ascicie la nieruchomosci, 

po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajqcego i w/asciciela nieruchomosci 0 dniu odb ioru . 
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Zalqcznik nr 6 

Zawiadomienia na leiy dokonae na co najmniej jeden dzieri wczesn iej przed wyznaczonym term inem 

odbioru, 

b) Wykonawca dokona waienia przy uiyciu wlasnych lega lizowanych urzqdzeri, 

c) z czynnosci waienia Wykonawca sporzqdzi protok61 podpisany przez przedstawiciela 

Zamawiajqcego, wlasciciela nieruchomosci oraz Wykonawc~ zawierajqcy co najmniej nast~pujqce 

informacje: im i~ i nazwisko wlasciciela nieruchomosci od kt6rego odbierane Sq odpady zawierajqce 

azbest, adres nieruchomosci wraz z numerem dzialki z kt6rej nast~puje odbi6r odpad6w, dat~ 

odbioru, ilose odebranych odpad6w w Mg z dokladnosciq do 3 miej sc po przecinku oraz 

potwierdzenie prawidlowego wykonania uslugi. 

7) okazan ia, na kaide iqdanie Zamawiajqcego dokument6w potwierd zajqcych, ie osoby zatrudnione 

bezposrednio przy demontaiu i usuwaniu azbestu, wskazane w ofercie Wykonawcy: 

a) posiadajq wymagane przeszkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, 

b) Sq zat rudnione przez Wykonawc~ na podstawie umowy 0 prac~ / umowy cywilnoprawnej. 

8) ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach og61nych za szkody wyrzqdzone w zWiqzku z wykonywaniem 

umowy, a w szczeg61nosci za utra t~ d6br materia lnych oraz nast~pstwa nieszcz~s liwych wypadk6w, 

powstale w zwiqzku z prowadzonymi uslugam i, w tym takie ruchem pojazd6w mechanicznych 

i zobowiqzuje si~ do naprawy na wlasny koszt wsze lkich szk6d powstalych w zwiqzku z reali zacjq umowy. 

2. Wykonawca po zakoriczeniu prac usuwania i unieszkodliw iania azbestu przekai e Zamawiajqcemu: 

1) pisemne oswiadczen ie 0 wykonan iu przedmiotu umowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 

dotyczqcymi usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w zawie raj qcych azbest, 

2) karty przekazania odpad6w na skladowisko, posiadajqce zezwolenie na unieszkodliwienie odpad6w 

zawierajqcych azbest. Karty przekaza nia odpad6w muszq bye spo rzqd zo ne oddzielnie dla kaidego 

wlasciciela nieruchomosci wg wzoru zawa rtego w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 grudn ia 

2014 r. w sprawie wzor6w dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad6w, 

3) dokument wagowy ze skladowiska potwierdzajqcy ilose odebranych z terenu gminy Baboszewo 

wyrob6w zawierajqcych azbest. 

3. Wykonawca wykona uslugi zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, w szczeg6 lnosci: 

1) ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, 

2) usta wq z dn ia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, 

3) ustawq z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrob6w zawie rajqcych azbest, 

4) rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paidziernika 2005 r. w sprawie zasad 

bezpieczeristwa i higieny pracy przy zabezp ieczen iu i usuwaniu wyrob6w zawierajqcych azbest oraz 

programu szkolen ia w zakresie bezpiecznego uiytkowan ia takich wyrob6w, 

5) rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia2004 r. w sprawie 

sposob6w i warun k6w bezpieczeristwa uiytkowania i usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest, 
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Zal~czn i k nr 6 

6) rozporz~dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzor6w dokument6w 

stosowanych na potrzeby ewidencj i odpad6w, 

7) rozporz~dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie 

wykorzystywania wyrob6w zawieraj~cych azbest oraz wykorzystan ia i oczyszczania insta lacji i urzqdzen, 

w kt6rych byly i Sq wykorzystywane wyroby zawierajqce azbest, 

8) ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne, 

9) rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 cze rwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej 

bezpieczenstwa i achrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrawia, 

10) ustaw~ z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie towar6w niebezpiecznych, 

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiajqcego w term inie 3 dni 0: 

1) zmianie siedziby 

2) zmianie os6b reprezentujqcych Wykonawc~ 

3) ogloszen iu upadlosci Wykonawcy lub jego likwidacji 

5. Wykonawca posiada uprawnienia na wykonywan ie prac obj~tych przedmiotem umowy na danym terenie 

i na transport odpad6w niebezpiecznych. 

6. Wykonawca zapewnia deponowanie odpad6w na lega lnym skladowisku uprawnionym do przyj~cia 

odpad6w zawierajqcych azbest. 

7. Wykonawca zobowiqzany jest do terminowego wykonania przedmiotu umowy i z nalezyta starannosci~ . 

8. Wykonawca zobowiqzany jest zapewnic wszelkie odpowiednie urzqdzenia i sprz~t do wykonania umowy. 

§3 

Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. W dniu zawarcia umowy Zamawiajqcy udost~pni Wykonawcy wykaz wlascicieli nieruchomosci 

wyznaczonych do usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2018 roku, zawierajqcy: imi~ i nazwisko, adres oraz 

numer telefonu. 

2. Zapewnienie biezqcego nadzoru pracownika Zamawiajqcego nad realizacjq przedmiotu umowy. 

3. Koo rdynacja z Wykonawc~ realizacji uslug zgodnie z harmonogramem stanowiqcym zalqcznik nr 1 do 

umowy. 

5. Odbi6r koricowy wykonanych uslug w terminie 7 dni roboczych od zlozen ia Zamawiajqcemu przez 

Wykonawc~ dokument6w rozliczeniowych - potwierdzony protokolem wykonan ia i odbioru uslug. 

§4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajq wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie ze zlozonq ofertq w 

wysokosci .......................................................... brutto 
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Zatqcznik nr 6 

(slownie: ........................................................................ ............................................................................................. ) 

w tym podatek VAT( .... %) ... ...... ...... .......... ......... .... ..... .................. .. ..... zt 

(slownie: ... ..... .... ..................................... ........ .................................................................................. ) 

Cena netto wynosi ........................................................ .... zt (slownie: ...... .................................................................. ) 

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 usta lono na podstawie nast~pujqcych cen jednostkowych: 

1) Demontaz materia l6w zawierajqcych azbest (cena jednostkowa za 1 Mg): 

Cena jednostkowa netto: ..... .. .. ....... .................................................................................. .................. zl, 

Podatek VAT .... %: ............................................. ............ ........ .............................................................. . zl, 

Cena jednostkowa brutto: ................................................................................................................... zl, 

2) Unieszkodliwienie material6w zawierajqcych azbest (cena jednostkowa za 1 Mg): 

Cena jednostkowa netto: ............................................. ... .... .. ...... ............ ... ......... ..... ..... ...... ....... ......... zl, 

Podatek VAT .... %: ...................................................................... ...... ... ..... .............. .. ........ .... ...... .......... zl, 

Cena jednostkowa brutto: ............................................................................................. .... ................ .. zl, 

3. Ostateczne wynagrodzenie, jakie Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zam6wienia 

b~dzie wyliczone jako iloczyn faktycznej ilosci masy wyrob6w zawierajqcych azbest i cen jednostkowych netto 

okreslonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 powi~kszone 0 obowiqzujqcq stawk~ podatku VAT. 

4. Ryczaltowe ceny jednostkowe okreslone w ust.2 pkt 1 i pkt 2 obejmujq wsze lkie koszty zwiqzane 

z wykonaniem zam6wienia, tj. demontai~m, zaladunkiem, wazeniem, wywozem i unieszkodliwieniem. 

5. Ceny jednostkowe netto za wykonanie zam6wienia nie mogq ulec zmianie w okresie trwania umowy. 

§S 

Warunki platnosci 

1. Po zakonczeniu rea lizacji przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru prac Wykonawca wystawi faktur~ VAT 

i dolqczy do niej kserokopie kart przekazania odpad6w zawierajqcych azbest do unieszkodliwienia oraz 

dokumenty, 0 kt6rych mowa w § 2 usU. 

2. Wynagrodzenie za wykonane uslugi zostanie dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawc~ 

rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej 

faktury wraz z protokolem potwierdzajqcym wykonanie uslug. 

3. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamowienia. 

4. Podstaw~ wystawiania faktury stanowi protok61 od bioru uslug, obj~tych fakturowaniem, podpisany przez 

Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

5. W przypadku wykonywanych uslug przez Podwykonawc6w, warunkiem zaplaty wynagrodzenia dla 

Wykonawcy jest zlozenie wraz z fakturq oswiadczenia Podwykonawcy 0 rozliczeniu wykonanych dostaw/uslug 

i otrzymaniu pelnej zaplaty od Wykonawcy za wykonane uslugi. 

6. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajqcych z niniejszej umowy na osoby 

trzecie . 

Strona 5 z 8 



OAiZP.271.2.14.2018 "Usuwanie i unieszkod liwianie wyrob6w zawierajqcych 
azbest z terenu gminy Baboszewo -III Etap" 

7. Za dzieri zaplaty uznaje si~ dat~ obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

8. Wykonawca wystawi fa ktur~ w nast~pujqcy spos6b: 

Zalqcznik nr 6 

1) Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, NIP 567-17-90-440, 

2) Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

§ 6 

Terminy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 wrzesnia 2018 r. 

§ 7 

Osoby funkcyjne 

Za realizacj~ zam6wienia odpowiedzia ln i Sq : 

1.Ze strony Wykonawcy .................................................... (te l. kon taktowy .......................................................... ) 

2.Ze strony Zamawiajqcego - Pan Robert Krysiak i Pan Marcin Tomczewski - pracownicy Urz~du Gminy 

Baboszewo (tel. kontaktowy 23 6611091 w. 29) 

§ 8 

Odbi6r uslug 

1.Wykonawca w ce lu rozliczenia przedmiotu umowy przedktada nast~pujqce dokumenty: 

1) pisemne oswiadczenie 0 wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 

dotyczqcymi usuwania i unieszkodliwiania wyrob6w zawierajqcych azbest, 

2) karty przekazania odpad6w na sktadowisko, posiadajqce zezwo len ie na unieszkodliwienie odpad6w 

zawierajqcych azbest. Karty przekazania odpad6w muszq bye sporzqdzone oddzielnie dla kaidego 

wtasciciela nieruchomosci wg wzoru zawartego w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 

2014 r. w sprawie wzor6w dokument6w stosowanych na potrzeby ewidencj i odpad6w oraz dokument 

wagowy ze sktadowiska potwierdzajqcy ilose odebranych z terenu gminy Baboszewo wyrob6w 

zawierajqcych azbest. 

2. Na podstawie dokumentow wymienionych w ust. lStrony sporzqdzajq protok61 koricowego odbioru uslug 

w terminie 7 dni od ztoienia wymaganych dokument6w. Protok6t odbioru b~dzie podpisany przez 

Zamawiajqcego i Wykonawc~. 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zaplaci kary umowne Zamawiajqcemu : 

1) za odstqpien ie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnose 

Wykonawca w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto okreslonej w § 4 ust.1. 

2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego, Wykonawca 

zaplac i Zamawiajqcem u kar~ umownq w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto okres lonej w § 4 ust.1. 
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Zatqcznik nr 6 

3) za kaidy dzien opMnienia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia calkowitego jednakie nie wi~cej nii 20% 

ceny ofertowej brutto okreslonej w § 4 ust.1 za kaidy rozpocz~ty dzien zwloki. 

4) kara za nienaleiyte wykonanie umowy w wysokosci nie wi~kszej jak 5% ceny ofertowej brutto okreslonej 

w § 4 ust.1 

2.Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiijzania Wykonawcy. 

3. Niezalei nie od kar umownych, 0 ktorych mowa w ust.1 Zamawiajijcy jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania uzupelniajijcego na zasadach ogolnych, przewyiszajijcego wysokosc kar umownych. 

4. Zamawiajijcy zaplaci Wykonawcy kar~ umownij za odstijpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn, za 

ktore ponosi odpowiedzialnosc Zamawiajijcy, w wysokosci 10% ceny ofertowej okreslonej w §4 ust.1, 

z wyjijtkiem sytuacji, gdy wystijpi istotna zmiana okolicznosci powodujijca, ie wykonanie umowy nie leiy 

w interesie publicznym, czego nie moi na bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem 

odstijpienia przez Zamawiajijcego od umowy w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych 

okolicznosciach. 

§ 10 

Zmiana postanowieri umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy w stosunku 

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeieniem ust.2. 

2. 5trony dopuszczajij za mian~ postanowien zawartej umowy dotyczijcej terminu realizacji w okolicznosciach 

niezalei nych od Stron (przy zachowaniu przez nie naleiytej starannosci) skutkujijcych niemoiliwosciij 

dotrzymania terminu realizacj i przedmiotu umowy. 

1) Zmiana postanowien zawartej umowy dot. przedluienia terminu realizacji uslug, b~dzie moiliwa tylko 

w szczego lnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikajijcych z winy Stron, w szczegolnosci w przypadku: 

a) bardzo trudnych warunkow atmosferycznych, uniemoi liwiajijcych Wykonawcy prowadzenie prac 

zwiijzanych z demontaiem azbestu z obiektow, 

b) dzialania sily wyiszej (np. poiar, dzialania si ly przyrody, zamieszki, strajki , akty terroru itp.) majijcej 

bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania uslugi, 

c) na skutek dzialania osob trzecich lub organow wladzy publicznej, ktore spowodujij przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, 

d) wystqpien ia oko licznosci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidziec, pomimo zachowania naleiytej 

starannoSci} 

2) Termin realizacj i uslug moie zostac przedluiony stosownie do okresu zaistnialego opMnienia 

w sytuacjach opisanych powyiej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zaloien lub warunkow 

realizacji zamowienia, niezalei nej od Stron . 

3. Zmiana faktycznej ilosci masy wyrobow zawierajijcych azbest oraz zmiana zakresu przedmiotu zamowienia 

nie wymagajij aneksu do umowy. 
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4. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej, pod rygorem niewainosci. 

Zatqcznik nr 6 

5. Nie stanowi zmiany umowy wymagajqcej fo rmy pisemnej wyznaczenie innych osob funkcyjnych nii 

okreslone w §7 Umowy. 

§11 

Odst'lpienie od umowy 

1. Stronom przysluguje odstqp ienie od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przysluguje ponadto prawo odstqpien ia od Umowy w nast~pujqcych przypadkach: 

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany oko licznosci powodujqcej, ie wykonan ie Umowy nie leiy w interesie 

publicznym, czego nie moina bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy. Odstqpienie od Umowy w tym 

przypadku moie nastqpic w te rminie 30 dni od powz i~cia wiadomosci 0 powyiszych oko licznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql wykonania uslug bez uzasadnionych przyczyn zgodnie z harmonogramem albo 

ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiajqcego zloio nego na pismie, 

3) Wykonawca przerwal rea li zacj~ uslug i przerwa ta t rwa dluiej nii 1 tydzien. 

4) Wykonawca raiqco na rusza warunki umowy, a w szczegolnosci wykonuje uslug~ z naruszeniem przepisow 

bhp przy pracach zWiqzanych z usuwa niem azbestu. 

§ 12 

Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na t ic wykonan ia niniejszej Umowy Strony s'l zobowiqzane przede wszystkim do 

polubownego za latwienia sprawy. 

2. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyn iklych na t ie realizacji niniejszej Umowy jest sqd wlasciwy 

miejscowo wedlug siedziby Zamawiajqcego. 

§13 

Postanowienia koncowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy si~ przepisy ustawy Prawo 

zamowien publ icznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Umow~ niniejszq sporzqdza s i ~ w trzech jednobrzmiqcych egzem plarzach, w tym : dwa egzemplarze dla 

Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zalqczniki: 

1) harmonogram realizacji uslug 

2) wykaz obiektow budowlanych wraz z informacjq 0 ilosci utylizowa nego odpadu, 

3) oferta Wykonawcy, 

ZAMAWIAJI\CY: WYKONAWCA: 
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