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WZÓR UMOWY 

zawarta w …………..  dnia ………….. pomiędzy   
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00 – 844 Warszawa, 
działającym przez Zarząd Zlewni w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 50                

NIP  527-28-25-616  REGON  368302575  
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………, na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, którego odpis stanowi załącznik nr … do niniejszej Umowy, 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”; 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP  .....................................               REGON ......................................... 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”; 
zwanymi łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”. 
 
Do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 rok poz. 1986) z uwagi na wartość zamówienia ( art. 4 pkt 8 
ustawy). 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Wykonanie rocznych przeglądów wraz ze sporządzeniem 

protokołów kominiarskich i kwartalnych usług czyszczenia przewodów kominowych 

dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (dalej „Usługi”): 

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

2. Szczegółowy zakres Usługi określa opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr … do 
niniejszej Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania Usługi, zgodnie z niniejszą Umową, 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.  

4. Usługi zostaną wykonane przez osoby uprawnione.       
5.  Wykonanie Usługi zostanie stwierdzone na podstawie pisemnego potwierdzenia wykonania usługi 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego lub najemcę lokalu.                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                           § 2 

1. Usługi zostaną wykonane w terminie  od daty zawarcia umowy do 31.12.2019r. 
2. Harmonogram wykonania czyszczenia kominów: 
1) Czyszczenie przewodów dymowych w I kwartale do 31.03.2019,  II kwartale  od 15.06.2019r. do   

30.06.2019r., III kwartale od 15.09.2019r. do 30.09.2019r.,  w IV kwartale  od 15.11.2019r. do 
15.12.2019r. 

2) Przewody wentylacyjne w   II  kwartale  czerwiec 2019r.  
3) Roczny przegląd wszystkich przewodów i sporządzenie protokołów   w  II kwartale  czerwiec 2019r. 
4) Czyszczenie przewodów spalinowych w II kwartale czerwiec 2019r. , IV kwartale od 15.11.2019r. do 

15.12.2019r. 
3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego termin wykonania Usługi 
z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych. 
4. Wykonanie ekspertyz przewodów kominowych w terminie 3 dni  roboczych od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 
5. Usunięcie niedrożności przewodów czy innej sytuacji niebezpiecznej wynikłej z eksploatacji 
przewodów kominowych w ciągu  24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. 
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§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość usługi wynagrodzenie w kwocie … zł brutto (słownie: …), 
które obejmuje podatek od towarów i usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w dniu 
wystawienia faktury.  
2. Wynagrodzenie będzie płatne w równych kwartalnych ratach, po wykonaniu Usług przewidzianych 
do wykonania w danym kwartale, zgodnie z haromonogramem Usługi, potwierdzonych przez 
przedstawiciela Zamawiającego lub najemcę lokalu.  
3. Po upływie każdego kwartału Wykonawca wystawi fakturę na podstawie potwierdzenia wykonania 
Usługi podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego lub najemcę lokalu.  
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania faktury, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy nr … w banku … 
5. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie nie ulega zmianie i uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu 
wykonania usługi. 

§ 4 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie Usługi zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, 
który stanowi załącznik nr … do niniejszej Umowy, w tym: 

1) Czyszczenie przewodów kominowych i wybieranie sadzy  (dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych) zgodnie z ustawą, opisem przedmiotu zamówienia oraz niniejszą Umową,  
po wcześniejszym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego i najemców lokali, i 
otrzymanie przez nich  potwierdzenia wykonania usługi; 

2) Sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) 
na ciąg i drożność. 

3) Wykonanie Protokołów z rocznego przeglądu, które muszą zawierać: 
- szkice dachu, przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 
- określenie  na planie położenia budynku, 
- zaznaczenie funkcji każdego przewodu i do którego mieszkania przynależy,  
- zaznaczenie wkładów kominowych w poszczególnych przewodach i ich parametry, 

- wnioski  
4) Opiniowanie przewodów kominowych do Zakładów Gazownictwa oraz Wydziałów 

Architektury , innych instytucji  i na potrzeby Wód Polskich. 
5) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych 

z przedłożeniem wniosków Zamawiającemu o ich stanie ze wskazaniem wykonania prac 
eliminujących niebezpieczeństwo użytkowania przewodów kominowych. 

6) Udrożnienie przewodów kominowych w razie ich niedrożności poza kwartalnymi 
przeglądami. 

7) Wyjazdy na zgłoszenia o niedrożności przewodów czy innej sytuacji niebezpiecznej związanej 
z użytkowaniem przewodów kominowych w  budynkach objętych umową, usługa w ramach 
kwoty określonej w umowie. 

8) Wykonawca  we własnym zakresie zapewnia wejścia na dachy w razie braku wyłazu 
kominiarskiego lub trudnych warunków atmosferycznych. 

9) Przegląd stanu technicznego odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego po 
wcześniejszym ustaleniu terminu oraz zawiadomieniu najemców lokali. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do wyczyszczenia wszystkich przewodów zgodnie z 
przedłożonym harmonogramem za potwierdzeniem wykonania usługi przez najemcę lokalu 
w danym budynku mieszkalnym i pracownika Zarządu. 

2. Przegląd stanu technicznego odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego po 
wcześniejszym ustaleniu terminu oraz zawiadomieniu najemców lokali. 
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3. Podstawą do zapłaty faktury będzie potwierdzenie wykonania Usługi podpisane przez 
przedstawiciela Zamawiającego lub najemcę lokalu. 
 

§ 5 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 
wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy 
dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  
 

§ 6 
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód w związku z nienależytym wykonaniem Usługi, 
w tym naruszenia postanowień niniejszej Umowy, opisu przedmiotu zamówienia, poleceń 
przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i przywrócenia 
stanu poprzedniego. 

§ 7 
1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.  
2. Porozumienie Stron powinno zostać sporządzone w formie pisemnie pod rygorem nieważności. 

§ 8 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca nie przystąpił do wykonania usług w terminach określonych w § 2 niniejszej Umowy; 
b) Wykonawca przerwał wykonanie usługi z przyczyn leżących po strony Wykonawcy,  
c) Wykonawca wykonuje usługi w sposób sprzeczny z niniejszą Umową, poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego i opisem przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnie pod rygorem nieważności 
w terminie 30 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.  
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przerwania 
wykonywania Usługi.  
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Strony sporządzą protokół inwentaryzacji 
wykonanej Usługi według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu 
części wykonanej Usługi. 

§ 9 
1. Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego 
istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich. 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

 
§ 10 

1. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z niniejszą Umową i jej wykonaniem będą kierowane na 
poniższe adresy ze skutkiem doręczenia: 
a) Zamawiający: …; 
b) Wykonawca: … 
Każda zmiana adresu wymaga zawiadomienia drugiej Strony. Brak zawiadomienia oznacza, że pisma                  
i oświadczenia będą kierowane na dotychczasowy adres ze skutkiem doręczenia. 
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2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 
1) opis przedmiotu zamówienia; 
2) zestawienie przewodów kominowych; 
3) formularz oferty 
4) klauzula informacyjna wraz ze zgoda Wykonawcy na przetwarzanie jego danych osobowych; 
5) pełnomocnictwo; 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy i jej wykonania w pierwszej kolejności będą 
rozstrzygane przez Strony polubownie.  
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu polubownie każda ze Stron może przekazać spór do 
rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla miejsca wykonywania Usługi. 
5. Każda ze stron niniejszej Umowy została parafowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.  
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 1025 t.j). 
7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
8. Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
każdej ze Stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
 


