
Załącznik nr 2

UMOWA Nr ….../2017

na świadczenie usług kominiarskich
zawarta w dniu …..08.2017r. w Sokółce

pomiędzy Gminą Sokółka  Zakładem Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Sokółce  przy  Placu  Kościuszki  15,  16-100  Sokółka
reprezentowanym przez:

1. ………………………….  -  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Sokółce zwanym w treści umowy Zamawiającym z jednej
strony,
a firmą…………………………………………………………………………

        reprezentowaną przez ………………………………… zwaną w treści umowy
Wykonawcą z drugiej strony, została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1. Kontroli  podlegają  wszystkie  przewody  kominowe  obiektu:  dymowe,
spalinowe wentylacyjne, a zakres przeglądu powinien obejmować:
- badanie drożności przewodów kominowych
- badanie prawidłowości podłączeń w tym
*  ilość  i  rodzaj  podłączeń  (kratek  wentylacyjnych,  palenisk  gazowych  lub
węglowych) podłączonych do jednego przewodu kominowego 
* stan techniczny drzwiczek rewizyjnych 
* stan techniczny łączników, rur za piecowych
*  prawidłowość  zainstalowanych  kratek  wentylacyjnych  oraz  wielkości  ich
powierzchni czynnej
* zapewnienie dostępu powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowego
obiegu, cyrkulacji powietrza w lokalu, normowych ilości wymian powietrza,
wentylacji pomieszczeń
* sprawdzenie  urządzeń wymuszających  ciąg  kominowy w przypadku,  gdy
istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te
funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej
-  badanie prawidłowości ciągu kominowego
-  badanie  stanu  technicznego  kominów  ponad  dachem  w  tym:  głowic
kominowych, ścian kominowych nad dachem i na strychu, nasad kominowych,
prawidłowości wylotów przewodów
-  badanie  prawidłowości  dostępu  do  przeprowadzania  kontroli  przewodów
kominowych  w  tym  stanu  technicznego:  włazów,  drabin,  ankrów,  ław
kominiarskich
- badanie szczelności przewodów kominowych
-  ocenę  innych  nieprawidłowości  mogących  wpływać  na  zagrożenie
bezpieczeństwa mieszkańców.



2. Sprawdzenie  technicznej  sprawności  przewodów  kominowych  i
wentylacyjnych oraz prawidłowości podłączeń dymowych i wentylacyjnych –
jeden raz w roku.

3. Czyszczenie przewodów dymowych z sadzy – trzy razy w roku, w budynkach
administrowanych  przez  Zamawiającego w  ilościach  określonych  w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2
1.  Wykonawca musi dostarczyć w każdym miesiącu do faktury jako załącznik

proporcjonalną ilość tj. minimum sześciu budynków z dokonanych przeglądów
i potwierdzonych protokólarnie.

2. Każdorazowa kontrola – sprawdzenie w domu najemców lokali mieszkalnych i
użytkowych musi być potwierdzona czytelnym podpisem.

3. W przypadku pożarów, klęsk żywiołowych w budynkach administrowanych
przez ZGKiM potwierdzenie i sprawdzenie na piśmie wykonania nakazanych
decyzjami zaleceń służb: Straży Pożarnej, Policji, Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego.

4. Na żądanie Administratora - ZGKiM sprawdzenie i określenie protokólarnie
prawidłowe i zgodne z warunkami technicznymi podłączenia do przewodów
kominowych  pieców  c.o.  tzw.  instalacja  „etażowa”  odrębnie  dla  każdego
lokalu.

5. Opłaty  za  wykonanie  usługi  dokonywane  będą  miesięcznie  na  podstawie
wystawianych przez  Wykonawcę faktur według stawki wynikającej z oferty
przetargowej załącznik nr 3 zwiększonej o stawkę podatku VAT w terminie 14
dni od otrzymania faktury.

§ 3
Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  prac  będących  przedmiotem umowy
zgodnie  z  aktualnym  poziomem  wiedzy  technicznej  i  należytą  starannością  w
uzgodnionych terminach  (ksero uprawnień mistrzowskich w załączeniu).

 § 4
Po wykonaniu usług kominiarskich  Wykonawca wyda opinię o stanie technicznym
urządzeń kominowych.
Wykonawca zobowiązany jest wydać zalecenie w przypadku stwierdzenia usterek
lub  zaniedbań  o   stanie  technicznym  urządzeń  kominowych  grożących
niebezpieczeństwem powstania pożaru lub zatrucia.

§ 5
Przedstawicielem  Zamawiającego upoważnionym  do  podpisywania  dokumentów
stanowiących  podstawę  rozliczeń  wykonywanych  robót  jest
……………………………….. .nr tel.: ……………………………………………… .
Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do wykonywania warunków umowy i
bieżącej komunikacji telefonicznej z podanym numerem, którego w trakcie trwania
umowy nie może zmieniać jest   ………………………………………
nr tel.: ………………… .



§ 6
1. Umowa obowiązuje od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.07.2018r.
2. Wypowiedzenie  umowy  może  nastąpić  na  wniosek  każdej  ze  stron  z

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 7

W  sprawach  nie  uregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają
zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy  wymagają  dla  swej  ważności  formy
pisemnej.

§ 9
Wszelkie  spory  mogące  zaistnieć  na  tle  stosowania   umowy  będą  poddane
rozpatrzeniu przez właściwy Sąd.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egz. dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:


