
          Zał. 1  
OFERTA  PRZETARGOWA 

 

Przedmiot oferty: 
Wykonywanie usługi demontaŜu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Rewal.  
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): 

.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

REGON ...................................... NIP ....................................., tel. ..................................................... 

województwo ........................................................., email ......................................................... 

 
1.  Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeŜeń 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferujemy wykonanie 
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag co 
do procedury udzielenia zamówienia.   

2.  Oferowana cena ryczałtowa wynosi:    
 

…………….. zł brutto za 1 m2  , (słownie ....................................................................................zł), 
 w tym podatek VAT 22% , 
 

netto .................... zł (słownie: ……………………………………………………………………..zł) 
3.  Zamówienie wykonamy w terminie: do 31.12.2009 r.  

4   Nasza oferta przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5.  Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a takŜe zaplecze materiałowo-  
    sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej usługi. 
7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego 
rejestru,  

b) załącznik z oświadczeniami, 
c) dokumenty opisujące proponowany mi 

8.  Oświadczamy, Ŝe podana cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty prac i materiałów  
     koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  
9.  Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .................................. 
         ....................................................................................................................................................................  
10. Oświadczamy, Ŝe przedmiotową usługę wykonamy przeszkolonymi pracownikami oraz   
      specjalistycznym sprzętem słuŜącym do wykonywania przedmiotowej usługi 
11. Oświadczenie, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy 
przedstawimy waŜną umowę z podmiotem administrującym składowiskiem, obowiązującą na czas 
trwania niniejszej umowy, które posiada uprawnienia do gromadzenia odpadów zawierających 
azbest. 
 

                                           
....................................................................................... 

                        (podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                   

                                 do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 



         

        zał. nr 2 

 
                                                                          Umowa  nr  IE/3410/30/08 
 
 

W dniu …………….2009 r. zawarto umowę pomiędzy:  
• Gminą w Rewalu ul. Mickiewicza 19 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego 
       przy kontrasygnacie Skarbnika Seweryna Babiło  
a 
……….. …zwanym dalej Wykonawcą 
 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 ze zm.) pn. Wykonywanie usługi 
demontaŜu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal w 
roku 2009, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP numer 380677-2008 z dnia 
29.12.2008 r.,  została zawarta niniejsza umowa. 
 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na demontaŜu, załadunku, transporcie i 
utylizacji odpadów płyt azbestowo cementowych o wartości maksymalnie 100.000,00 zł brutto 
(ok. 4.400 m2)  (płyt azbestowo – cementowych falistych i płaskich) – o kodach 17 06 01; 17 06 
04; 17 06 05 wg  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie 
katalogu odpadów, pochodzących z rozbiórki dachów budynków z terenu gminy oraz ich 
przetransportowania do miejsca utylizacji zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz. U. z 2001 nr 62 poz. 628). 

2. Zakres usługi: 
a)poinformowanie mieszkańców o dokładnym terminie demontaŜu odpadów zawierających 
azbest; 
b)demontaŜ płyt azbestowo-cementowych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego 
według listy sporządzonej zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy Rewal (opracowanie z lipca 2007 r.), zgodnie z zawartą w wykazie 
ilością. Zamawiający przekaŜe przedmiotowy spis w terminie 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy. 
c)odbiór płyt azbestowo – cementowych z miejsc ich tymczasowego złoŜenia,  
d)zapewnienie załadunku odpowiednio zabezpieczonych i złoŜonych na paletach odpadów, 
przy uŜyciu własnych maszyn i urządzeń; 
e)wywóz odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowiązujących 
przepisów; 
f)przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

3. Przedmiotowa usługa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649); 

4. Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę 
Zamawiającego i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi; 

 

 



§2 

TERMIN REALIZACJI 

Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2009 r.  
 

 

§3 

WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego wykaz posesji z zaznaczeniem ulicy i nr domu oraz 
władającego z imienia i nazwiska, z których nastąpi demontaŜ i wywóz płyt azbestowo – 
cementowych, według przekazanego pisemnego wykazu i zgodnie z zawartą w wykazie ilością. 

2. Wykaz wskazany w § 3 pkt 1 stanowi podstawę ilościową zakresu usługi. Jeśli wskazana w 
wykazie ilość odbiega od ilości faktycznej Wykonawca przed przystąpieniem do demontaŜu 
winien ustalić faktyczną ilość m2 płyt z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Wartość sumaryczna prac ustalona będzie na podstawie kosztu jednostkowego ceny 1 m2 
określonego ofercie Wykonawcy oraz ilości zutylizowanych wyrobów azbestowych. 

 

 

§4 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Całkowitą wartość umowy stanowi cena brutto za załadunek, transport i utylizację  jednego m2 o 
wartości …….. zł (w tym 7 % podatku VAT), pomnoŜona przez faktyczną ilość wykonanej 
usługi, przy czym Zamawiający zastrzega, Ŝe całkowita kwota wartości niniejszej umowy 
(zamówienia) nie moŜe przekroczyć kwoty 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy 00/100). 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny jednostkowej, określonej w § 4 pkt 1, przez cały  
okres trwania umowy. 

 
 

§5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zapłata za wykonane prace odbędzie się w oparciu o faktury VAT, które będą składane przez 
Wykonawcę w cyklu kwartalnym (co kolejne 3 miesiące).  

2. Faktury VAT będą realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie: 
a) przedłoŜonego przez niego rozliczenia wykonanych prac związanych z realizacją zadania, 

udokumentowanego protokołami potwierdzającymi wagę i ilość odebranych wyrobów 
zawierających azbest od osób uprawnionych; podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy, 

b) pisemnych potwierdzeń od osób, od których odpady będą odebrane, potwierdzających 
naleŜyte wykonanie umowy, 

c) dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania 
odpadów oraz kwitu wagowego,  

3.  W przypadku przedłoŜenia nieprawidłowo sporządzonych dokumentów, Gmina zawiadomi  
      pisemnie Wykonawcę w ciągu 10 dni od otrzymania dokumentów o występujących w nich  
      nieprawidłowościach i wezwie go do ich poprawienia w terminie 7 dni. Do czasu  
      zrealizowania wezwania nie moŜe zostać dokonana wypłata wynikająca z faktury VAT. 
4.  Strony ustalają, Ŝe kwota naleŜności wynikająca z faktury VAT zostanie przekazana na  
      rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia dokumentów  
      określonych w ust. 2- 4. 
5.   Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca. 

 



 

§6 

KARY UMOWNE 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy 
są kary umowne. 

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy z winy leŜącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za 
kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca w okresie obowiązywania umowy nie spełnia wymagań  
i nie wywiązuje się z obowiązków określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i 
przemieszczenia azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876), z dnia 2.04.2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w 
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uŜytkowania takich 
wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824) oraz w przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych 
postanowień umowy, Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, 
a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości 
przedmiotu umowy. 

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonywania umowy, zobowiązany jest on do zapłaty 
kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty kary 
umownej na rzecz Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 

 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy juŜ podpisanej w przypadku zaistnienia okoliczności 
wymienionych w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie 
naleŜne mu z tytułu wykonania części prac objętych umową. 

2. Strony nie przewidują moŜliwości cesji wierzytelności przez Wykonawcę na inne osoby bez 
zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie moŜe zlecić wykonania całości lub części prac, o których mowa w §1 innej 
osobie. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

5. Strony oświadczają, Ŝe adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania 
korespondencji. 

6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania pisma dostarczone pod adres wskazany  
w niniejszej umowie uwaŜa się za doręczone. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowi 
integralna część niniejszej umowy. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą 
rozwiązywać w drodze polubownej. 



10. W przypadku niemoŜności rozwiązania spory w drodze polubownej, strony poddadzą jego 
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu  dla Zamawiającego. 

11. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

......................................................    ........................................................ 

 

       ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   zał. nr 3 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wykonywanie usługi demontaŜu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Rewal  
oświadczam, Ŝe: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyŜ: 

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie 
wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, lub teŜ wyrządzona szkoda  została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania. 

b) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne. 
d) Firma będąca: 

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowo-
akcyjną / osoba prawną 1 
nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz / urzędujący 
członek zarządu *  nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. 

e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się 
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.  

f) Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.). 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 


