
Zal'lcznik Nr 1 Wzor umowv 

UMOWA Nr ....... /2017 

zawarta w dniu ....... .. sierpnia 2017 r. w Baboszewie pomiE:dzy: 

Gminq Baboszewo, NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 Z siedzibq w Baboszewie, ui. 
Warszawska 9A, reprezentowanil przez W6jta Gminy Baboszewo - Tomasza Sobeckiego przy 

kontrasygnacie 

zwanil w dalszej cZEl:ki Umowy ZAMAWIAJACYM, 

a 

Panem Grzegorzem Dariuszem Wierzbickim, prowadzilcym dziafalnosc gospodarczil pod firm~ 
ZAKtAO U5tUG KOM INIARSKO-G AZOWYCH G.OWIERZBICKI, NIP 118-134-42-11, REGON 

016289063, z siedzib~ w Warszawie, 03-153 Warszawa, uL Przylesie 21a/214, dziafaj<JCCl na 
podstawie wp isu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziafalnoki Gospodarczej - zwanym 

dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA. 

W wyniku przeprowadzonego postEl:powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego OAiZP.27 1.7.2017, zostafa zawarta umowa 0 nastE:puj~cej treki: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez WykonawcE: usfug kominiarskich obejmujqcych 

okresow<J kontrolE: przewodow kominowych oraz usuwanie zanieczyszczen z przewod6w 

dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ce lem zapewnienia utrzymania stanu technicznego 

nastE:puj<Jcych obiekt6w nalei~cych do Zamawiaj~cego: 

1. Budynek socjalny w miejscowoSci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 m2 

2. Budynek socjalny w miejscowoki Cywiny Dynguny 20A pow. Uzytkowa 204 m2 

3. Budynek socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21 pow. Uzytkowa 101,85 m2 

4. 8udynek socja lny w miejscowosci Sr6dborze 33 pow. Uzytkowa 336,98 m2 

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. Uiytkowa 85,60 m2 

6. Budynek domu nauczyciela w Baboszewie ul. J i A. Brodeckich 4, pow. Uzytkowa 233,6 m2 

7. Budynek socjalny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. Uiytkowa 221,74 m2 

8. Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie, Baboszewo ul. 5p61dzielcza 4, pow. Uzytkowa 850 m2 

9. Swietlica Wiejska w Goszczycach Srednich, pow. Uiytkowa 160 m2, 

10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. Uzytkowa 190 m2 

11. SWietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. Uiytkowa 190 m2, 



12. $wietlica wiejska w Rzewinie + cz~st mieszkalna pow. Uiytkowa 100 m2, 

13. SWietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uiytkowa, 150 m2, 

14. $wietlica wiejska w Cywinach Wojskich, pow. uiytkowa -180 m2, 

15. Budynek Urz~du Gminy w Baboszewie, ul. Warszawska 9a, pow. uiytkowa 1191,13 m2, 

16. Budynek starego Urz~du Gminy, ul. Brodeckich 1, pow. uiytkowa 304,20 m2, 

17. Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uiytkowa 1530 m2, 

18. Bud. Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uiytkowa 4S0 m2, 

19. Szkota Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uiytkowa 1846,14 m2, 

20. Szkota Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uiytkowa 1026 m2, 

21. Szkola Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uiytkowa 689,70 m2, 

22. Zespo! Szk6! w Polesiu, Polesie 9, pow. uiytkowa 2246,90 m2, 

23. Gimnazjum w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uiytkowa 1309,72 m2, 

24. Przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem dla potrzeb boiska "ORlIK" , Baboszewo ul. Brodeckich 
4, pow. uiytkowa 728,83 m2. 

§2 

Oswiadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oswiadcza, ie: 

1) posiada niezbE:dnCl wiedz~ i doswiadczenie oraz potencjal techniczny i osoby z 
kwa lifikacjami i uprawnieniami w zakresie n iezb~dnym do prawidfowego wykonania 
przedmiotu Umowy, 

2) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi, umoiliwiaj'lcymi wykonanie przedmiotu 
Umowy, 

3) nie zgtasza zastrzeien dotycz'lcych przedm iotu Umowy i w arunk6w reallzacji Umowy. 

§3 

Obowi'lzki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowi'lzany jest w zakresie swiadczonych uslug do nast~puj'lcych czynnosci: 

1) kontroli stanu technicznego przewod6w kominowych (dymowych, spalinowych, 

wentylacyjnyeh, awaryjnych) obejmuj'lc'l badanie droinosci przewod6w kominowych, 
sprawdzenie stanu technicznego glowic i nasad kominowych, 

2) sprawdzenie ezy nie wyst~pujCl uszkodzenia przewodow kominowych, kanat6w, wtaz6w i 
innych element6w kominowyeh, 

3) sprawdzenie urzCldzen grzewczo-kominowyeh pod wzgl~dem bezpieczenstwa 
przeciwpoiarowego ze szczegolnym uwzgl~dnieniem od legtosci ad fatwopalnyeh element6w 
konstrukcji budynku, 



4) sprawdzenie pod wzgl~dem BHP urz'ldzen pomocniczych takich, jak fawy kominiarskie, 
drabiny, wtazy dachowe. 

2. Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca zobowi'lzany jest do sporz'ldzenia pisemnego 
protokotu lub opinii, ktorego jeden egzemplarz zobowi'lzany jest przekazae Zamawiaj'lcemu. 

3. Wszelkie prace w ramach realizacji usfugi winny bye wykonywane zgodnie z obowi'lzuj'lcymi 

przepisami ze szczegolnym uwzgl~dnieniem przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa oraz 
zasadami rzemiosta kominiarskiego. 

4. Przed przyst<tpieniem do wykonywan ia ustugi Wykonawca zobowiqzany jest uprzedzie 
Zamawiajqcego 0 koniecznosci wykonania zabezpieczen przed ewentualnymi zabrudzeniami i 
zan ieczyszczeniami. 

5. Wykonawca po nasi odpowiedzialnose za wszelkie szkody w tym zarzqdzone rowniei 
osobom trzecim, powstate w czasie wykonywania ustugi i powstafe na skutek nienaleiytego 
jej wykonania. 

§4 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu zamowienia - do 31 sierpnia 2017 roku. 

2. Za termin wykonania zamowienia uwaia si~ dat~ dostarczenia Zamawiaj'lcemu podpisania 
protokot6w z kontroli przewodow kominowych. 

§s 

Osoby do konlakl6w 

1. Ze strony Wykonawcy ........... ........................................... .... (tel. kontaktowy .. ..................... ) 

2. Ze strony Zamawiaj'lcego - .................. .. .... .............. - pracownik Urz~du Gminy Baboszewo 
(le I. kontaklowy ......................... .. ............. . ) 

§6 

Odbi6r przedmiotu umowy 

Dokumentem potwierdzaj'lcy odbi6r przedmiotu umowy b~dzie protok6f odbioru ustug 
podpisany przez Wykonawc~ i Zamawiaj'lcego. 

Zatqcznikami do protokofu b~dq poswiadczenia lub protokoty wykonania przegl<td6w 
przewod6w kominowych podpisane przez Wykonawc~ i uiytkownika obiektu. 

§7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalaj'l zgodnie z oferq Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczaftowe w wysokosci ...................... .. .................. brutto (sfownie: 
...... ... .... ... ... .... ............ .. .. ...... ) w tym podalek VAT ... ... ..... ................... ......... zl 



(slownie: ............................................ ) 

Wynagrodzenie netta wynosi: .... ......... .. ................. .... ... .. ...... .... .......... . zf 

(slownie: ..... ..... ................................................ .. ). 

2. Wynagrodzenie, a kt6rym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwi~zan e z wykonaniem 
umowy. W ramach wynagrodzenia ryczanowego Wykonawca zobowi'lzany jest do wykonania 
z naleiyt'l starannoSci'l czynnoscl niezb~dnych do kompletnego wykonania przedmiotu 

umowy. 

§8 

Warunki platnosci 

1. Pfatnosc za wykonanie przedmiotu umowy b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez 

Wykonawc~ rachunek bankowy, w terminie czternastu dni ad daty otrzymania przez 
Zamawiaj\:lcego prawidlowo wystawionej faktu ry wraz z protokotem pot wierdzaj'lcvm 
wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Za dzien zaptaty uwai.any b~dzie dzieri ztoienia przez ZamawiajCjcego dyspozycji obciCjienia 
rachunku ZamawiajC}cego kwotc} wynagrodzenia. 

3. ZamawiajC}cy nie udziela Wykonawcy za liczki na wykonanie zamowienia. 

4. Podstaw~ wyst awienia fakt ury stanowi protok61 odbioru przedmiotu umowy, podpisany 
przez ZamawiajC}cego i Wykonawc~. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody ZamawiajC}cego nie ma prawa dokonywania cesji 
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 na osoby trzecie. 

6. F aktu r~ naleiy wystawic dla: 

NABYWCA: GM INA BABOSZEWO 

ODBIORCA ': 

ul. Warszawska 9A 
09·130 Baboszewo 
NIP 5671790440 

Urz'!d Gm iny Baboszewo (poz. od 1 do nr 18) 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

szkota Podstawowa w Baboszewie 
ul. lA. Brodeckich 6A 
09-130 Ba boszewo 

szkota Podstawowa w Mystkowie 
Mystkowo 
09-130 Baboszewo 



Szkota Podstawowa w Sarbiewie 

Sarbiewo 

09-130 Baboszewo 

Zespot Szkot w Polesiu 
Polesie 
09·130 Baboszewo 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie 

ul. J.A. Brodeckich 6a 
09·130 Baboszewo , 
Przedszkole w Baboszewie 
ul. lA. Brodeckich 4a 
09·130 Baboszewo 

·odpowiednio podmiot, ktdrego dotyczy przeprowodzono kontrolo 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowi'lzuje sif;: zaptacic kary umowne Zamawiaj'lcemu: 

1) za odst'lpienie od umowy przez Zamawiaj'lcego z przyczyn, lei'lcych po stronie Wykonawcy 
• w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego w §7 ust. 1, 

2) za odst<tpienie od umowy przez Wykonawcf;: z przyczyn, lei'lcych po stronie Wykonawcy· 
w wysokoSci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego w §7 ust. 1 

3) za opoinien ie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, okreslonego W §7 ust. 1, za kaidy dzieri opoinienia w stosunku do terminu 
wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §4. 

2. Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo potr'lcenia kwoty naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy bezposrednio przy zaptacie faktury wystawionej przez 
Wykonawc~ za wykonanie przedmiotu umowy. 

§10 

Zmiana postanowieri umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewainosci zmiana istotnych postanowieri zawartej 
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Nie stanowi zm iany umowy wymagaj'lcej form y pisemnej wyznaczenie do kontaktow innych 
os6b nii okreslone w §S. 



§11 

Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony Set zobowi.,zane przede wszystkim 

do polubownego zatatwienia sprawy. 

2. Wtasdwym do rozpaznania sporow wyniktych na tie realizacji niniejszej Umowy jest s;}d 
wlasciwy miejscowo wed tug siedziby Zamawiajqcego. 

§12 

Postanowienia koricowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umow<l maj'l zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umowe: sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze 
dla Zamawiaj<tcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. IntegralnCJ cze:sc Umowy stanowi Oferta Wykonawcy, 

WYKONAWCA ZAMAWIAJI\CY 


