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Załącznik Nr 4 do ogłoszenia z dnia 09.05.2017r.  
dot. realizacji zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu   

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole w ramach projektu „Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole– edycja 2017” –  

(w miejscowościach: Stare Pole i Krzyżanowo) 
 

- wzór - 
 

UMOWA 
 
W dniu ………………… w Starym Polu, pomiędzy:  
Gminą Stare Pole, z siedzibą w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, zwaną 
w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez  
Wójta Gminy Stare Pole – Marka Szczypiora  
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stare Pole – Agnieszki Rojek  
a  
………………………………………………………………………………………………...…
.………………………………………………………………………………………………..… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w rezultacie dokonania przez Gminę wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa  
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Demontaż, 
zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  
z terenu Gminy Stare Pole w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Stare Pole– edycja 2017” – (w miejscowościach: Stare Pole i 
Krzyżanowo). 

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na: 
a) Zadanie nr 1 - demontażu, zbieraniu, transporcie, zabezpieczeniu  i unieszkodliwieniu 

odpadów zawierających azbest; 
 

Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest objęta zadaniem nr 1 wynosi  
ok. 7,342 [Mg] 
 
W ramach zadania nr 1 wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego 
zawierającego azbest na wskazanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się 
na terenie Gminy Stare Pole, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego 
z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, w szacowanej ilości 7,342 [Mg], 
rozładunek  
i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) 
 

b) Zadanie nr 2 – transporcie,  zabezpieczeniu  i unieszkodliwieniu odpadów 
zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. 
posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest 

 
Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest objęta zadaniem nr 2 wynosi  
ok. 3,0 [Mg] 
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W ramach zadania nr 2 wykonane zostaną: zbiórka, pakowanie, załadunek, transport 
odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, w szacowanej 
ilości 3,0 [Mg], rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na 
składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie 
ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 
r.  
o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) z terenów nieruchomości 
wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenie Gminy Stare Pole 

 
3. Łączna ilość wyrobów zawierających azbest objęta zamówieniem wynosi  

ok. 10,342 [Mg]. 
4. Ilość odpadów, o których mowa powyżej ma charakter orientacyjny. Ilość wyrobów 

zawierających azbest została podana przez właściciela nieruchomości. Dla 
dokonania przeliczeń przyjęto, że 1m3 płyty azbestowo – cementowej falistej ma 
wagę 0,0135 [Mg] tj. 13,5 kg. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
zamówienia o którym mowa w §1 ust. 2 i 3. 

6. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1 zawierający adresy nieruchomości, ilości 
przeznaczone do demontażu oraz transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy ustalić 
z mieszkańcami harmonogram prac wskazując konkretne terminy oraz przekazać go 
niezwłocznie Zamawiającemu (nie później niż 7 dni roboczych po jego ustaleniu). 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w szczególności gdy właściciel, użytkownik 
wieczysty bądź zarządca nieruchomości ujęty w wykazie nieruchomości zrezygnuje z usługi 
lub/i gdy ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest będzie niższa od 
przyjętych we wniosku o dofinansowanie, a Zamawiający będzie dysponował środkami 
finansowymi na rozszerzenie przedmiotu zamówienia) Zamawiający może rozszerzyć wykaz, 
o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu o dodatkowe nieruchomości, z których 
Wykonawca usunie wyroby zawierające azbest (zadanie nr 1 lub/i zadanie nr 2). 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku, gdy: 
a) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania, 
b) wystąpią okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości, które uniemożliwią 

wykonanie prac związanych z realizacją zadania, zgodnie z wcześniej ustalonym 
harmonogramem. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram prac nie później niż  
w terminie 3 dni roboczych, od dnia dokonania zmian wynikających z przedstawionych 
wyżej okoliczności. 

11. Przed przystąpieniem do wykonywania prac (w terminie co najmniej 7 dni roboczych) 
Wykonawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na 
zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu 
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 
71, poz. 649  
z późn. zm.).  

12. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 
zgłoszenie przystąpienia do prac, o których mowa w pkt. 11, uwzględniając 7-dniowy okres 
przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie Gminy Stare Pole. 
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§ 2 
 

1. Termin rozpoczęcia robót objętych umową - niezwłocznie po podpisaniu umowy. 
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy - do 23.10.2017 r., jednak nie 

później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
3. Termin przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów – do 30.10.2017 

r., jednak nie później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikłe ze: 
a) szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy  

i osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzenia robót, 
b) zniszczeń oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót, 
c) zniszczenia własności prywatnej spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy. 
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywania 

usług. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwa 

ruchu, oznakowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu oraz 
za powstałe wypadki z tytułu niedochowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne na czas wykonywania zadania objętego 
niniejszą umową ważnego ubezpieczenia OC w zakresie działalności firmy lub specjalnie 
wykupioną polisę ubezpieczenia dla zakresu niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości,  
z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w 
formie elektronicznej, którą przekaże Zamawiającemu również w formie elektronicznej na 
adres: a.kiliszewska@starepole.pl w terminie do 30.10.2017 r., jednak nie później niż 2 
miesiące od dnia podpisania umowy. 

7. Dokumentacja fotograficzna powinna przedstawiać co najmniej 4 zdjęcia dla każdej 
nieruchomości, która została ujęta w wykazie obiektów, stanowiący załącznik do umowy. 
Zdjęcia powinny być wykonane tak, aby można było zidentyfikować obiekt budowlany, na 
którym wykonywane są prace, wraz z opisem adresu nieruchomości. Ze zdjęć wynikać ma 
rodzaj wykonywanych prac, tj.: min. 2 fotografie sprzed rozpoczęcia usunięcia  
z nieruchomości wyrobów zawierających azbest i minimum 2 fotografie po usunięciu 
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości. Sporządzenie fotografii dotyczy również 
nieruchomości, na których są składowane wyroby zawierające azbest i nie będą na nich 
dokonywane prace demontażowe. Jeżeli na danej nieruchomości wykonywane będą oba 
zadania, dokumentację fotograficzną należy sporządzić dla każdego z zadań oddzielnie. 

8. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie 
w obecności: właściciela nieruchomości, przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim 
powiadomieniu Zamawiającego o dniu odbioru oraz przedstawiciela Wykonawcy. 
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Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń. Z przeprowadzonej 
czynności ważenia Wykonawca każdorazowo ma obowiązek spisać protokół w 3 
egzemplarzach, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Jeden egzemplarz protokołu 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi, drugi 
właścicielowi nieruchomości. 

 
§ 4 

 
1. Zakończenie wykonania całości zamówienia wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 
2. Wykonawca przedłoży zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia,  
tj. karty przekazania odpadów, protokoły odbioru prac z poszczególnych miejsc usuwania 
wyrobów zawierających azbest potwierdzające prawidłowości wykonania usługi, podpisane 
przez właścicieli nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcę (wg załącznika nr 2 do 
umowy) oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczania z azbestu. 

3. Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie 
dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.2014.1973) z pieczątką 
składowiska. 

4. Wykonawca opracuje zbiorcze karty przekazania odpadu dla Zamawiającego, które zostaną 
dostarczone wraz z fakturą za zrealizowane zadanie. 
Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie  
o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu do dnia 30.10.2017 r., jednak nie 
później niż 2 miesiące od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających 
azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. 
Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela 
nieruchomości, nie dłuższy niż do 23.10.2017 r., jednak nie później niż 2 miesiące od dnia 
podpisania umowy. 

6. Wybrany Wykonawca w dniu podpisania umowy oświadczy, ze wszelkie dane, dokumenty  
i informacje, które zostaną przez niego pozyskane podczas realizacji wskazanego zadania 
wykorzysta jedynie w celu wykonania zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2135 z późn. zm.) – wg załącznika nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
1. za realizację zadania nr 1 określonego w w/w ogłoszeniu, tj. demontaż, zbieranie, 

transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych  
i elewacyjnych;  przez wymienione czynności Zamawiający rozumie roboty związane  
z demontażem materiałów zawierających azbest z nieruchomości objętych wykazem 
obiektów; zebranie zdemontowanych materiałów oraz ich opakowanie i zabezpieczenie 
przed szkodliwym działaniem – emisją azbestu do środowiska; załadunek materiałów 
zawierających azbest oraz ich transport na przystosowane do tego celu składowisko 
odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.) 
wraz z wypełnieniem wszelkich obowiązków określonych w powyższym opisie za 1 Mg: 
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kwota brutto za 1 Mg: ………………..zł  
(słownie:…………….…………………………), 

w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: 
………....…………….), 

kwota netto …………….….. zł (słownie: …………………………….………….………). 
2. za realizację zadania nr 2 określonego w w/w ogłoszeniu, tj. zbieranie, transport  

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest i zalegających na nieruchomościach; przez 
wymienione czynności Zamawiający rozumie prace polegające na zebraniu materiałów 
zawierających azbest zeskładowanych na nieruchomościach objętych wykazem; opakowanie 
materiałów zawierających azbest i ich zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem – emisją 
azbestu do środowiska; załadunek i transport materiałów zawierających azbest na 
przystosowane do tego celu składowisko odpadów celem unieszkodliwienia zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (t. j. Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.)  wraz z wypełnieniem wszelkich 
obowiązków określonych w powyższym opisie za 1 Mg: 
kwota brutto za 1 Mg: ………………..zł  (słownie:…………….…………………………), 
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: 
………....…………….), 
kwota netto …………….….. zł (słownie: …………………………….………….………). 

3. Łączna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 
ust.  1 i 2 niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty brutto: ............................. zł (słownie 
………........................) – łączna suma ust. 1 i 2 § 5. 

4. Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa o której mowa w §5 ust. 1 i 2 obejmuje 
wszelkie koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia, w tym koszty składowania 
odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów. 

5. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT, uprawnionymi do wystawienia faktur 
VAT. 
Numer NIP Wykonawcy …………….,  NIP Zamawiającego: 579-20-58-318 

6. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi po wykonaniu zadania i przedłożeniu przez 
Wykonawcę niezbędnych dokumentów. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany 
poniżej przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 
Zamawiającemu faktury, pod warunkiem przekazania transzy dofinansowania  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
Zamawiającemu. 

7. Rachunek bankowy Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………… 

8. Za wykonane zamówienie Wykonawca wystawi fakturę VAT:  
a) dla Zamawiającego za realizację zadania nr 1 w wysokości: 

kwota brutto za 1 [Mg]: ………………..zł  (słownie:…………….……………………), 
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: 
………....……….), 
kwota netto …………….….. zł (słownie: …………………………….……….………), 
nie więcej jednak, niż za ilości wskazane w załączniku nr 1 dla poszczególnych 
nieruchomości; 

b) dla Zamawiającego za realizację zadania nr 2 w wysokości: 
kwota brutto za 1 [Mg]: ………………..zł  (słownie:…………….……………………), 
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: 
………....……….), 
kwota netto …………….….. zł (słownie: …………………………….……….………), 
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nie więcej jednak, niż za ilości wskazane w załączniku nr 1 dla poszczególnych 
nieruchomości; 

c) dla poszczególnych właścicieli nieruchomości za realizację zadania nr 1 w wysokości: 
kwota brutto za 1 [Mg]: ………………..zł  (słownie:…………….……………………), 
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: 
………....……….), 
kwota netto …………….….. zł (słownie: …………………………….……….………); 

d) dla poszczególnych właścicieli nieruchomości za realizację zadania nr 2 w wysokości: 
kwota brutto za 1 [Mg]: ………………..zł  (słownie:…………….……………………), 
w tym należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: 
………....……….), 
kwota netto …………….….. zł (słownie: …………………………….……….………). 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 3 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 7 

 
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności z niniejszej 
umowy na osobę trzecią - pod rygorem nieskuteczności dokonanej cesji w stosunku do 
Zamawiającego. 
 

§ 8 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  
 

§ 9 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
 

§ 10 
 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy.  
 

Gmina       Podmiot uprawniony  
 

………………………….           …………………………….  
Kontrasygnata  

Skarbnika Gminy Stare Pole 
 

          …………………….. 
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Załącznik nr 1 do Umowy z dnia …… 
W sprawie realizacji zamówienia pn.: Demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Stare Pole– edycja 2017” – (w miejscowościach: Stare Pole i Krzyżanowo) 
 

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

OBJĘTYCH REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
 

L. P. 
ADRES 

NIERUCHOMOŚCI 
NR 

DZIAŁKI 
ILOŚĆ 

WYROBÓW 
J. M. 

USYTUOWANIE 
WYROBÓW 

NR 
ZADANIA 

RODZAJ 
WYROBÓW 

STOPIEŃ 
PILNOŚCI 

1. 
Krzyżanowo 7          

82-220 Stare Pole 
9/12 3 [Mg] 

płyty leżące 
luzem 

2 

płyta 
falista 

azbestowo 
- 

cementowa 

II 

2. 
Krzyżanowo 7          

82-220 Stare Pole 
9/9 1,7 [Mg] 

budynek 
mieszkalny            

i gospodarczy 
1 

płyta 
falista 

azbestowo 
- 

cementowa 

II 

3. 
ul. Kopernika 1          

82-220 Stare Pole 
748 2,97 [Mg] 

budynek 
mieszkalny            

1 

płyta 
falista 

azbestowo 
- 

cementowa 

II 

4. 
Krzyżanowo 12/2    
82-220 Stare Pole 

10/103 1,7 [Mg] 
budynek 

mieszkalny            
1 

płyta 
falista 

azbestowo 
- 

cementowa 

II 

5. 
Krzyżanowo 12A     
82-220 Stare Pole 

10/102 0,972 [Mg] 
budynek 

mieszkalny            
1 

płyta 
falista 

azbestowo 
- 

cementowa 

II 
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Załącznik nr 2 do Umowy z dnia …… 
W sprawie realizacji zamówienia pn.: Demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Stare Pole– edycja 2017” – (w miejscowościach: Stare Pole i Krzyżanowo) 
 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest) 

 
1. Wnioskodawca (właściciel/właściciele nieruchomości): 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest): 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
4. Ilość usuniętych odpadów (w Mg): …………………………………………………….…… 

 
5. Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały 

wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został 
prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych. 

 
6. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą1 

 
7. Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje Wykonawca 

(celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu), a jeden egzemplarz otrzymuje 
właściciel nieruchomości. 

 
 

………………………………….                                             ……………………………………..… 
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         data i podpis właściciela               data i podpis przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 

………………..…………………………… 
data i podpis przedstawiciela Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 

1 pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do Umowy z dnia …… 
W sprawie realizacji zamówienia pn.: Demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Stare Pole w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Stare Pole– edycja 2017” – (w miejscowościach: Stare Pole i Krzyżanowo) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
 

Niniejszym oświadczam, że wszelkie dane, dokumenty i informacje, które zostaną pozyskane 

przez ………………………………………. podczas realizacji zamówienia pn.: Demontaż, 

zbieranie, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Stare Pole w ramach projektu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

z terenu Gminy Stare Pole– edycja 2017” – (w miejscowościach: Stare Pole i Krzyżanowo)  

wykorzystane zostaną jedynie w celu wykonania zamówienia, a dane osobowe będą chronione 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2135 z późn. zm.). 

 

 

   …………………………………………….. 
                   Data, pieczątka i podpis przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 

 
 


