
Wzór umowy 

zawarta w dniu 16.12.2016 r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

"PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 – zwaną w dalszej części 

umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działa: 

Dariusz Żurawicki – Prezes Zarządu 

a 

………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………………… 

nr NIP ……………….. z siedzibą w …………..; ……………… – zwanym w dalszej części 

umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

…………………………..   

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 

10.000 euro, w oparciu o obowiązujący regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 

progu w trybie rozeznania cenowego na usługi kominiarskie, zawarto umowę następującej 

treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługi kominiarskie 

w budynkach gminnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Żninie. 

 

2. Roboty, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy obejmują zakres prac: 

a. czyszczenie przewodów: 

-  wentylacyjnych – 1 raz w roku 

-spalinowych – 2 razy w roku 

- dymowych – 4 razy w roku 

b. Wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych –  1 raz 

w roku 

c. Wykonywanie zaleceń jednorazowych: wg potrzeb 

- wydawanie opinii kominiarskich 

- udrożnienie przewodu kominowego za pomocą bolca lub przebijaka bez wykucia otworów 

pomocniczych 

- odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych lub usuwanie gniazd ptaków 

z wykuciem otworów pomocniczych 

- badanie – pomiar obecności tlenku węgla w lokalu 

- wypalanie przewodu kominowego z zalegającego kreozotu (smoły) 

- sprawdzenie przewodu za pomocą kamery inspekcyjnej – na podczerwień wraz z zapisem na 

płycie CD-R – za jeden przewód kominowy bez względu na ilość kondygnacji i wymiar 

przewodu 

- inwentaryzacja przewodów kominowych za każdy sprawdzany lokal 

- sporządzenie dokumentacji wraz z pomiarami i dokumentacją fotograficzną (przy nagłej 

interwencji) 

- ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń grzewczych odprowadzających spaliny 

z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych 



-  ustalenia przyczyn wadliwego działania wentylacji w lokalach, a w tym braku prawidłowej 

cyrkulacji powietrza wraz z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań 

technicznych 

- przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych, w budynkach łącznie ze 

sporządzeniem niezbędnych szkiców i rysunków oraz opisem stanu technicznego 

- przeprowadzenie próby szczelności przewodu kominowego z pomiarem obecności tlenku 

węgla w lokalu 

- wymiana drzwiczek kominowych i kratek wentylacyjnych 

3. Wykaz adresów budynków mieszkalnych i świetlic stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

TERMIN 

§2 

1. Umowę niniejszą zawiera się na czas określony od dnia podpisania umowy z ważnością 

16.12.2016 r. do dnia 15.12.2018 r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§3 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami, do wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów przez Zamawiającego z tych tytułów oraz ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody spowodowane wadliwym wykonaniem prac objętych umową. 

2. Szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie usunąć na koszt własny. 

3. Wszystkie prace zostaną wstrzymane przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia, że 

są one wykonywane niezgodnie z warunkami i przepisami BHP i p. poż. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§4 

1. Pomoc w dostępie do lokalu w celu ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzenia lub 

usunięcia przyczyny występujących nieprawidłowości bądź awarii poprzez ustalenie dnia 

i godziny udostępnienia lokalu. 

2. Zgłaszanie wykonawcy doraźnie powstałych niesprawności lub awarii w urządzeniach 

i przewodach w celu ich usunięcia. 

3. Powiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do naprawy dachu i kominów w celu 

sprawdzenia ich drożności przed rozpoczęciem prac. 

4. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni. 

5. Dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§5 

1. Powiadamianie mieszkańców budynku o przystąpieniu do wykonania usług kominiarskich 

na 7 dni przed przystąpieniem do ich wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia na tablicy ogłoszeń usytuowanej na klatce 

schodowej lub na drzwiach wejściowych do budynku ogłoszenia o : 

- terminie i zakresie wykonywanych usług 

- obowiązku udostępnienia pomieszczeń w których znajdują się drzwiczki wyczystne, 

rewizyjne, wejścia na dach itp. 

- konieczności zabezpieczenia kratek wentylacyjnych na czas wykonywania usługi, wszystkich 

przewodów mogących ulec uszkodzeniu, zniszczeniu, uszczelnieniu połączeń z kominem 

i urządzeń grzewczych 

3. Zabezpieczenie obszaru, na którym wykonywane są usługi kominiarskie z zachowaniem 

najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia. 



4. Terminowe wykonywanie usług. 

5. Wykonywanie usług zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, 

polskimi normami i obowiązującymi przepisami prawa. 

Zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Zapewnienie wszelkich urządzeń niezbędnych do wykonania niniejszej umowy. 

7. Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość usług lub opóźnienie terminu wykonania usług. 

8. Wykonawca jest z obowiązany jeden raz w kwartale przekazywać w formie pisemnej 

Zamawiającemu wykaz stwierdzonych uszkodzeń przewodów kominowych lub innych uwag 

nasuwających się w związku z wykonywanymi czynnościami z tym, że zagrażające życiu 

i zdrowiu – natychmiast. 

9. Niezwłoczne osobiste stawienie się w czasie do 1 godziny, na każde wezwanie 

Zamawiającego lub innego uprawnionego podmiotu np. Straży Pożarnej, Policji, Straży 

Miejskiej lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacji zdarzeń losowych 

mających związek z realizacją umowy, w szczególności dotyczących pożaru, zadymienia, 

zapalenia się sadzy w kominie, zatrucia, zaczadzenia lub interwencji Straży Pożarnej, a 

w przypadku niestawienia się Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiający ma prawo wezwać innego mistrza Kominiarskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy 

oraz naliczenia kar umownych, o których mowa w §9. 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

§6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 i 2 to kwota: 

          1.1 Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych: (za przewód) 

 cenę netto: …… zł; podatek VAT: ….. zł 

 cenę brutto: ………... zł (słownie: …………………..). 

    1.2 Czyszczenie przewodów kominowych spalinowych: (za przewód) 

 cenę netto: ……. zł; podatek VAT: ……. zł 

 cenę brutto: …… zł (słownie: ………………………..). 

          1.3 Czyszczenie przewodów kominowych dymowych: (za przewód) 

 cenę netto: …….. zł; podatek VAT: …… zł 

 cenę brutto: …….. zł (słownie: ………………………..). 

   1.4  Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: (roczna) 

 cenę netto: …….. zł; podatek VAT: …………. zł 

 cenę brutto: ……. zł (słownie: …………………). 

         1.5 Wykonanie zaleceń jednorazowych: (wg potrzeb) 

                                                                                                                       brutto: 

• wydawanie opinii kominiarskich – za szt.                                        … zł   (w tym VAT     %) 

• udrożnienie przewodu kominowego za pomocą bolca                     …. zł (w tym VAT      %) 

lub przebijaka bez wykucia otworów pomocniczych – za 1 szt przewodu 

• odgruzowanie i udrożnienie przewodów kominowych                    ……. zł (w tym VAT   %) 

lub usuwanie gniazd ptaków z wykuciem otworów pomocniczych- za 1 szt przewodu 

• badanie – pomiar obecności tlenku                                                   ….. zł (w tym VAT     %) 

węgla w lokalu – za lokal 

• wypalanie przewodu kominowego z                                                 ….. zł (w tym VAT     %) 

zalegającego kreozotu (smoły) 



• sprawdzenie przewodu za pomocą kamery inspekcyjnej 

na podczerwień wraz z zapisem na płycie CD-R – za jeden                     …. zł (w tym VAT      %) 

przewód kominowy bez względu na ilość kondygnacji i 

wymiary przewodu – za 1 szt przewodu 

• inwentaryzacja przewodów kominowych za każdy                          ….. zł (w tym VAT     %) 

sprawdzony lokal 

• sporządzenie dokumentacji wraz z pomiarami  i dok.                      …… zł (w tym VAT    %) 

fotograficzną (przy nagłej interwencji) – za budynek 

• ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń                            ….. zł (w tym VAT    %) 

grzewczych odprowadzających spaliny z wydaniem ekspertyzy 

zawierającej wskazania rozwiązań technicznych – za 1 lokal 

• ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji                         …… zł (w tym VAT   %) 

w lokalach, a w tym braku prawidłowej cyrkulacji powietrza 

wraz z wydaniem ekspertyzy zawierającej wskazania rozwiązań technicznych- za 1 lokal 

• przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych, 

w budynkach łącznie ze sporządzeniem niezbędnych szkiców                    ….. zł  (w tym VAT  %) 

i rysunków oraz opisem stanu technicznego – za 1 budynek 

• przeprowadzenie próby szczelności przewodu                                     ….. zł (w tym VAT   %) 

kominowego z pomiarem obecności tlenku węgla w lokalu – za lokal            

• koszt przyjazdu na interwencję                                              ….. zł za 1km (w tym VAT 23 %) 

        (bez kosztów robienia protokołu) 

• wymiana drzwiczek kominowych i kratek wentylacyjnych 

 

 

WYNAGRODZENIE 

§7 

Za wykonane usługi Wykonawca będzie otrzymywał zapłatę na podstawie każdorazowo 

wystawionych rachunków, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że usługi zostały faktycznie 

i prawidłowo wykonane oraz po merytorycznym i formalnym sprawdzeniu rachunku. Rachunki 

będą wystawione przez Wykonawcę w ostatnim  miesiącu każdego kwartału. Zapłata nastąpi 

w ciągu 14 dni od doręczenia rachunku poleceniem przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………………………………………………………………. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA SZKODY 

§8 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialna wobec Zamawiającego 

i osób trzecich za wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania umowy, zaniechania 

realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową bądź obowiązującymi 

przepisami i normami. 

2. Jeżeli w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia powstaną szkody na skutek działań 

Wykonawcy, a Wykonawca ich nie naprawi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa zatrzymania wypłaty wynagrodzenia za te usługi 

do czasu naprawienia szkody. 

KARY UMOWNE 

§9 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

- nieuzasadnionego nie usunięcia sadzy lub innych zanieczyszczeń z wyczystek przewodów 

kominowych po każdym okresowym czyszczeniu przewodów kominowych – w wysokości 

100% wynagrodzenia za czyszczenie przewodów kominowych w danym budynku, za każdy 

przypadek stwierdzony (za ilość przewodów, w których stwierdzone zostaną pozostawione 

zanieczyszczenia lub sadze) 

- z tytułu nie stawienia się Wykonawcy lub nie zapewnienia zastępstwa innego kominiarza na 

każde wezwanie Zamawiającego (bez względu na porę dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu) 



dotyczące zdarzeń losowych mających związek z pożarem, zadymieniem, zatruciem spalinami, 

zaczadzeniem lub interwencja Straży Pożarnej w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 5.000,00 zł. 

ZMIANY DO UMOWY 

§10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§11 

1. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na 

piśmie o zaistniałych przeszkodach  w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

3. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą 

do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym 

do rozpoznania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla 

Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego. 

 

Załącznik: 

1. Wykaz budynków 

…………………………………….                                       …………………………………. 

Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 
 


