UMOWA Nr ............ /W/ 2011 (zwór)

Załącznik Nr 7

na wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM
Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w dniu ... marca 2011r. w Słupsku pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi,
wyszczególnionymi w załączniku Nr 1 do umowy, reprezentowanymi przez zarządcę - Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym
przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000108416, NIP 839-00-07-964, kapitał zakładowy 2.379.300zł, zwane w dalszej części umowy
„Zamawiającym" , reprezentowanym przez:
1. Prezesa Zarządu – Tomasza Sikorę
2. …………………………………….
a:
…………………………………………………………………………………. prowadzonym działalność gospodarczą
pod nazwą: „…………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………..; Regon: ………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w części Nr …. Przeprowadzonego postępowania przetargowego w
trybie pisemnego przetargu ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:
§. 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonywania usług kominiarskich i okresowych przeglądów
przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i uŜytkowych stanowiących własność wspólnot
mieszkaniowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Rejon kominiarski Nr …..
2. Szczegółowy zakres usług obejmuje:
1) czyszczenie (oczyszczanie) przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (wg wymogów
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229, z póź. zm.) oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych , w tym m.
in. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków
technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.. U. nr 74, poz. 836), Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563):
- czyszczenie przewodów dymowych - 4 razy w roku z tego 2 czyszczenia w okresie od 1 września - do 15
grudnia i dwa czyszczenia w okresie od 15 stycznia do 30 kwietnia;
- czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi – 1-szy raz w okresie wiosennym
w terminie do 30.kwietnia. oraz 2-gi raz w okresie jesiennym w miesiącach wrzesień – listopad;
- czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz w roku w okresie wiosennym (w terminie do 30 kwietnia).
Przez czyszczenie przewodu kominowego rozumie się oczyszczenie przewodu na całej długości uŜytkowej wraz z
głowicami i nasadami oraz wybranie zanieczyszczeń i sadzy z wyczystki oraz ich wyniesienie na zewnątrz
budynku.
2) Przeprowadzenie w okresie wiosennym (w terminie do 31 maja) – okresowej kontroli stanu technicznej
sprawności przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych,
uŜytkowych i częściach wspólnych budynków (wg wymagań art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z póź. zm.), wraz ze sporządzeniem stosownych
protokółów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości przez najemców i właścicieli lokali mieszkalnych.
Wzór protokółu i wzór nakazu przedstawiają załączniki nr 2 i nr 2A do umowy. Jeden egzemplarz protokołu
Wykonawca przekazuje za pokwitowaniem kierownikowi Oddziału lub dla wskazanej przez niego osoby w
terminie 7 dni od daty wykonania kontroli wynikającej z harmonogramu, o którym mowa w § 2 ustęp 2 pkt b.
Protokół, o którym mowa powyŜej winien zawierać opis wszystkich stwierdzonych usterek i nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w mieszkaniu, Wykonawca sporządzi „Nakaz usunięcia wad i
usterek” wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Nakaz winien być sporządzony w dwóch egzemplarzach,
z których. jeden egzemplarz Wykonawca przekazuje za pokwitowaniem najemcy lub właścicielowi mieszkania
(lokalu), a drugi dołącza do protokołu z kontroli okresowej.
Integralną częścią protokołu z rocznego przeglądu przewodów kominowych jest wykaz mieszkańców
potwierdzających wykonanie powyŜszej usługi.

3) Usługi dodatkowe wykonywane na dodatkowe (doraźne) zlecenie Zamawiającego w ilości wynikającej
z bieŜących potrzeb Zamawiającego w następującym zakresie:
- ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych,
- sprawdzanie droŜności przewodów i prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych wraz z wydaniem
opinii lub ekspertyzy kominiarskiej zawierającej wskazanie technicznego sposobu usunięcia usterek,
- sprawdzenie szczelności przewodów kominowych ze wskazaniem miejsca nieszczelności,
- odgruzowanie i udroŜnienie przewodów kominowych, usuwanie gniazd ptaków z przewodów,
- wydanie, opinii w sprawie przełączeń paleniskowych, spalinowych, i wentylacyjnych do innych przewodów ze
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wskazaniem przewodu, do którego winny być przełączone,
- wykonanie szczegółowych inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączeń,
- wykonanie prześwietleń przewodów kominowych specjalistyczną kamerą TV.

3. Wykaz budynków i ilości przewodów kominowych określa Załącznik nr 1* do niniejszej umowy
(*odpowiednio załącznik Nr 8 lub 9 SIWZ).

4. Ilość budynków objętych usługą moŜe ulec zmianie w przypadku przejęcia przez Zamawiającego nowych
obiektów, przekazania zarządu budynkiem innemu zarządcy, .

5. W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałej zmianie w
formie pisemnej.
§. 2
Obowiązki Stron
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
1) wskazanie osoby upowaŜnionej do współpracy i kontaktów z Wykonawcą,
2) umoŜliwienie dostępu do lokali komunalnych bądź lokali stanowiących własność osób fizycznych w celu ustalenia
przyczyny wadliwego działania urządzenia lub usunięcia przyczyny występujących nieprawidłowości lub awarii,
poprzez umówienie stron na konkretny dzień i godzinę,
3) utrzymanie w naleŜytym stanie urządzeń kominowych oraz innych urządzeń (włazy na dach, nasady na kominach,
drabiny na strychach oraz ławy kominiarskie ponad dachem) umoŜliwiających pracownikom Wykonawcy dostęp
do kanałów i kominów w celu wykonania usługi będących przedmiotem umowy,
4) zgłaszanie dla Wykonawcy doraźnie powstałych niesprawności lub awarii w urządzeniach i przewodach w celu ich
usunięcia,
5) powiadomienie Wykonawcy o przystąpieniu do naprawy dachu i kominów w celu sprawdzenia ich droŜności przed
rozpoczęciem prac,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni,
7) prowadzenia rejestru zgłaszanych przez mieszkańców lub administratorów awarii, w którym odnotowywane będą
między innymi: rodzaj awarii adresy i nazwiska osób zgłaszających, data zgłoszenia, data przekazania do realizacji,
data wykonania oraz informacja na temat sposobu załatwienia,
8) przekazanie dla Wykonawcy imiennych wykazów Zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz wykazów numerów
lokali wykupionych w poszczególnych budynkach,
9) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od jej
otrzymania.
2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
1) wykonywanie usług przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub uprawnienia do ich
wykonywania;
2) opracowanie i przedłoŜenie do akceptacji (zatwierdzenia) zamawiającego harmonogramów wykonywania usług
w terminie do 30 dni od podpisania umowy;
3) zawiadamianie mieszkańców budynku oraz Zamawiającego (administratora rejonu lub Kierownika DWM) o
przystąpieniu do wykonywania usług kominiarskich, o których mowa w § 1 ust. 2 p.pkt 1 i 2 na co najmniej 3 dni
przed przystąpieniem do ich wykonania; (powiadomienie mieszkańców o terminie wykonania usług, Wykonawca
wykona w formie zamieszczenia ogłoszenia/informacji na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych i na
drzwiach wejściowych do budynków z jednoczesnym podaniem przybliŜonej godziny rozpoczęcia usługi);
4) dokonanie wpisów po wykonaniu czyszczenia przewodów kominowych w KsiąŜkach usług kominiarskich,
w których potwierdza się równieŜ wykonanie usługi przez jednego z właścicieli zamieszkałych w budynku - w
formie czytelnego podpisu, z zastrzeŜeniem iŜ w pierwszej kolejności p[otwierdzenie powinno być dokonane przez
jednego z członków zarządu wspólnoty, a w przypadku ich/jego nieobecności przez innego z właścicieli lokalu w
nieruchomości.
4a) wskazanie lokalizacji wyczystek przewodów kominowych w formie graficznej na podkładzie rzutu podpiwniczenia
przekazanego przez zamawiającego
5) niezwłoczne stawienie się na kaŜde wezwanie Zamawiającego (osobiste, w przypadku wyjazdu Wykonawcy na
okres dłuŜszy niŜ 3 dni wykonawca ustanawia zastępstwo innego upowaŜnionego mistrza kominiarskiego o czy
zobowiązany jest powiadomić Kierownika Oddziału) dotyczące zdarzeń losowych mających związek z realizacją
umowy, w szczególności dotyczących poŜaru, zadymienia, zapalenia się sadzy w kominie, zatrucia, zaczadzenia lub
interwencji StraŜy PoŜarnej.
W przypadku niestawienia się Wykonawcy lub jego upowaŜnionego przedstawiciela Zamawiający ma prawo
wezwać innego mistrza kominiarskiego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych o, których
mowa w § 6.
6) posiadania przy sobie pisemnych upowaŜnień wydanych przez Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy i jego
pracowników) i noszenia imiennych identyfikatorów w trakcie wykonywania usług,
7) informowanie Kierownika Oddziału/DWM PGM lub innego upowaŜnionego pracownika o wszelkich
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość usług lub opóźnienie terminu ich wykonania, a takŜe
o planowanych wyjazdach, urlopach lub innych przyczynach nieobecności Wykonawcy wraz ze wskazaniem osoby
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(mistrza kominiarskiego) która będzie odpowiedzialna za realizację umowy w szczególności w zakresie określonym
w punkcie nr 5 powyŜej.
8) wykonanie usług z naleŜytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, przepisami BHP oraz
zasadami sztuki zawodowej,
9) zapewnienie na terenie wykonywanych prac poszanowania interesów mieszkańców, naleŜytego ładu i porządku,
10) posiadanie zawartego ubezpieczenia (przez cały okres obowiązywania umowy) od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie wykonywanych usług kominiarskich będących przedmiotem umowy, na kwotę co najmniej 500.000zł.
11) przestrzeganie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133 z 1997r.) w zakresie
danych udostępnianych przez Zamawiającego lub uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy.
12) posiadanie i stosowanie w trakcie wykonywania usług przepychacza na kołowrotku o długości min. 20m do
czyszczenia i udraŜniania przewodów i kanałów kominowych od dołu.
§.3
Terminy wykonania
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony (36-m-cy) tj. od dnia ..............2011r. do dnia 31.08.2013r.
2. Termin wykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i harmonogramem .zatwierdzonym przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zgodnie
z opracowanym harmonogramem zatwierdzonym przez Kierownika Oddziału/ Działu Wspólnot Mieszkaniowych.
4. Usługi dodatkowe, o których mowa w § 1 ust. 2, pkt. 3 wykonywane na dodatkowe zlecenie, winny być wykonywane
zgodnie z terminem określonym w zleceniu lub w przypadku gdy zlecenie nie określa terminu wykonania prace takie
muszą zostać wykonane w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni od otrzymania zlecenia, a w przypadkach awaryjnych w
terminie niezwłocznym lub uzgodnionym przez strony.
5. Przesunięcie lub zmiana terminu wykonania usług moŜe nastąpić wyłącznie z przyczyn obiektywnych (złe warunki
atmosferyczne, brak dostępu, brak ław kominiarskich, nieobecność lokatorów) i musi być kaŜdorazowo uzgodniona
z upowaŜnionym przedstawicielem Zamawiającego - z administratorem danego rejonu lub Kierownikiem DWM.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do
wyznaczenia nowego terminu wykonania usługi i powiadomienia o tym fakcie mieszkańców danej nieruchomości
poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia w budynku.
7. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a dotyczących zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli, Wykonawca
zawiadomi osobiście i pisemnie Kierownika Działu Wspólnot Mieszkaniowych PGM Sp. z o.o.
§ 4.
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody
1. Wszelkie koszty związane z naprawą wadliwie wykonanej usługi obciąŜają Wykonawcę.
2. Wykonawca zgodnie z art. 429 Kodeksu cywilnego ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec
Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikające z nienaleŜytego wykonania umowy, zaniechania
realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową lub obowiązującymi przepisami i normami.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie poprawki i uzupełnienia wadliwie wykonanych lub niewykonanych
usług w określonym przez Zamawiającego terminie w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.
4. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji
umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie
mniejszą niŜ 500.000zł (słownie zł: pięćset tysięcy). Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię polisy
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
5. Polisę, o której mowa w ust. 4, Wykonawca będzie odnawiał z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniającym ciągłość
okresu ubezpieczenia i dostarczał Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zawarcia nowej polisy ubezpieczenia.
§ 5.
Wynagrodzenie
1. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, stosownie do złoŜonej oferty,
szacowana jest na kwotę ………………….. zł brutto z VAT
Słownie zł: ……………………………………………………………………….. 00/100
2. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonane usługi dla kaŜdej ze Wspólnot mieszkaniowych wyszczególnionych w
załączniku nr 1 do umowy, rozliczane będzie za faktycznie wykonane usługi na podstawie cen jednostkowych netto
wynikających z oferty, według zakresu określonego w § 1 umowy tj.:
1) ceny jednostkowa netto za czyszczenie przewodów kominowych wraz z wybraniem i wyniesieniem
zanieczyszczeń lub sadzy na zewnątrz budynku:
a) czyszczenie przewodów dymowych
– cena jednostkowa netto: ………….. zł/szt.
b) czyszczenie przewodów spalinowych

– cena jednostkowa netto: ………….. zł/szt.

c) czyszczenie przewodów wentylacyjnych

– cena jednostkowa netto: ………….. zł/szt.
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2) okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
wynikająca z art. 62 ustawy Prawo budowlane

– cena jednostkowa netto: ………….. zł/szt.

3) ustalenie przyczyn wadliwego działania 1 urządzenia grzewczo-kominowego wraz z wydaniem opinii
zawierającej wskazanie technicznego sposobu usunięcia usterek
4) sprawdzenie szczelności przewodu kominowego.
ze wskazaniem miejsca nieszczelności

– cena jednostkowa netto: ……….. zł/szt.
– cena jednostkowa netto: …...….. zł/szt.

5) udroŜnienie przewodu kominowego za pomocą bolca lub przebijaka
bez wykucia otworów pomocniczych
– cena jednostkowa netto: ……... zł/szt.
6) odgruzowanie przewodu kominowego lub usunięcie gniazda
ptaków z wykuciem otworów pomocniczych

– cena jednostkowa netto: ….……zł/szt.

7) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczo kominowych
i kratek wentylacyjnych:
a) sprawdzenie 1 mb przewodu
– cena jednostkowa netto: .…..…. zł/mb
b) badanie 1 szt. podłączonego urządzenia
8) wykonanie prześwietlenia (inspekcji) 1 szt. przewodu kominowego
za pomocą specjalistycznej kamery TV

– cena jednostkowa netto: …..….. zł/szt.
– cena jednostkowa netto: …….... zł/szt.

9) usługa sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości podłączeń po wydanej
przez inny zakład opinii bez względu na ilość połączeń
– cena jednostkowa netto: …….…zł/szt.
3. Do wynagrodzenia Wykonawcy obliczonego na podstawie cen jednostkowych określonych w §.2 zostanie naliczony
naleŜny podatek VAT
4. NaleŜność za wykonane i odebrane prace objęte umową Zamawiający będzie realizował w formie przelewu na konto
bankowe Wykonawcy określone na fakturze w terminie 30 dni od daty złoŜenia przez Wykonawcę faktury
potwierdzonej pod względem merytorycznym przez administratora budynku oraz Kierownika Działu Wspólnot
Mieszkaniowych PGM,
5. Podstawą rozliczeń usług dodatkowych objętych odrębnym zleceniem (usługi dodatkowe, o których mowa w § 1
ust. 2 pkt 3) jest specyfikacja usług, będąca załącznikiem do faktury oraz wyliczenie naleŜności. Ponadto
załącznikiem do faktury jest wystawione przez Zamawiającego pisemne zlecenie na wykonanie usług.
6. Ceny usług będące podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określone w ust. 1 nie podlegają zmianie przez
okres obowiązywania umowy .
7. Wykonawca będzie zobowiązany wystawiać faktury VAT według następujących zasad:
Sprzedawca: ..................................................... (dane wykonawcy)
Nabywca/Płatnik: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. ............................ ; NIP: ..............................
76-200 Słupsk , ul. .........................
Adres do korespondencji:
(odbiorca faktury)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk , ul. Tuwima 4 – Zarządca

§ 6.
Kary umowne
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z zastrzeŜeniem art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu usług wynikających z ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu prac w
danym budynku w wysokości 20,00zł za kaŜdy dzień zwłoki;
2) nieuzasadnionego nie usunięcia sadzy lub innych zanieczyszczeń z wyczystek przewodów kominowych po kaŜdym
okresowym czyszczeniu przewodów kominowych, wynikającym z ustalonego harmonogramu prac - w wysokości
100% wynagrodzenia za czyszczenie przewodów kominowych w danym budynku - za kaŜdy przypadek
stwierdzony (za ilość przewodów, w których stwierdzone zostaną pozostawione zanieczyszczenia lub sadze) w
okresie do 1 miesiąca od terminu wykonywania usług wynikających z harmonogramu prac;
3) z tytułu nie stawienia się Wykonawcy lub nie zapewnienia zastępstwa innego kominiarza na kaŜde wezwanie
Zamawiającego (bez względu na porę dnia i nocy przez 7 dni w tygodniu) dotyczące zdarzeń losowych mających
związek z poŜarem, zadymieniem, zatruciem spalinami, zaczadzeniem lub interwencją StraŜy PoŜarnej w wysokości
500,00zł za kaŜdy stwierdzony przypadek,
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4) Wykonawca oprócz kary umownej, o której mowa w p.pkt 3) ponosi równieŜ koszty usługi zastępczej, poniesionej
przez Zamawiającego, wykonanej przez wezwanego mistrza kominiarskiego. Postanowienia określone w zdaniu
poprzednim dotyczą równieŜ przypadków nieodbierania telefonu przez Wykonawcę,
5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10% łącznego szacunkowego
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 oraz potrącenie naleŜności, o której mowa w ust. 2 p.pkt 4)
podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za działania lub zaniedbania powstałe w związku z powierzonymi mu
czynnościami i obowiązkami.
2. Wykonawca nie ma prawa zlecania prac będących przedmiotem umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego
wyraŜonej na piśmie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego kontaktu z Zamawiającym przez osoby:
Mistrz kominiarski:- ……………………. , tel. ………………….; tel. kom. …………………………
§8
Rozwiązanie umowy
1. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć Umowę w terminie przez siebie wskazanym w n/w przypadkach:
1.1. Zamawiający – w przypadku:
1) stwierdzenia przez Zamawiającego nie rozpoczęcia prac wynikających z zawartej umowy w terminie 7 dni od jej
zawarcia,
2) nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu prac objętych umową przez okres dłuŜszy niŜ 3 dni,
3) uzasadnionych skarg mieszkańców na jakość wykonywanych robót i nieuzasadnioną uciąŜliwość wykonawstwa,
w odniesieniu do co najmniej trzech zleceń,
4) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich oraz naraŜenia zdrowia bądź
Ŝycia ludzkiego w wyniku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonywania przedmiotu umowy.
1.2. Wykonawca – w przypadku:
1) co najmniej dwumiesięcznej zwłoki w zapłacie wynagrodzenia,
2) uniemoŜliwienia lub istotnego utrudnienia przez Zamawiającego w wykonywaniu obowiązków umownych.
§8
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym,
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaŜności.
2 Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego
4. Integralną część umowy stanowią: oferta wykonawcy, Specyfikacja dla oferentów.
§ 10
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden
Wykonawca.
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

Nr 1
Nr 2
Nr 2A
Nr 3
Nr 4

–
–
–
–
–

wykaz nieruchomości i zestawienie przewodów kominowych
wzór protokółu z kontroli okresowej przewodów kominowych
wzór nakazu usunięcia wad i usterek
zakres badania technicznego przy kontroli okresowej
kserokopia oferty

WYKONAWCA
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