Zalqcznik Nr 1 Wz6r umowy

UMOWA

Nr ... /2016

zawarta w dniu .. lipca 2016 r. w Baboszewie, pomi~dzy: GminC\ Baboszewo,
NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, ul. Warszawska 9A
reprezentowanq przez W6jta Gminy Baboszewo Pana mgr Tomasza Sobeckiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani mgr Anny Guzanowskiej
- zwanq w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJACYM ,

a
Panem Grzegorzem Dariuszem Wierzbickim , prowadzqcym dzialalnosc gospodarczq pod
firmq ZAKlAO USlUG KOMINIARSKO - GAZOWYCH G.O.wIERZBICKI ,
NIP 118-134-41-22, REGON 016289063, z siedzib q w Warszawie, 03-153 Warszawa,
ul. Przylesie 21a/214, dzialajqcq na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej - zwanym dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCA.
W wyniku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie
zapytania ofertowego OAiZP.271.Z0A.2016 , zostala zawarta umowa 0 nast~pujqcej
tresci:

§1
1.

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest swiadczenie przez Wykonawc~ uslug kominiarskich
obejmujqcych okresowq kontrol~ przewod6w kominowych oraz usuwanie
zanieczyszczen z przewod6w dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
celem zapewnienia utrzymania stanu technicznego nast~pujqcych obiekt6w
nalezqcych do Zamawiajqcego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek
Budynek

socjalny w miejscowosci Niedarzyn 32 pow. uzytkowa 315 m"
socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 20A pow. uzytkowa 204 m'.
socjalny w miejscowosci Cywiny Dynguny 21 pow. uzytkowa 101,85 m' .
socjalny w miejscowosci Sr6dborze 33 pow. uzytkowa 336 ,98 m'.
mieszkalny jednorodzinny w miejscowosci Polesie nr 9 pow. uzytkowa 85,60 m'
domu nauczyciela w Baboszewie ul. J i A. Brodeckich 4, pow. uzytkowa 233,6 m"

7 . Budynek socja lny w miejscowosci Baboszewo ul. Osiedlowa 2, pow. uzytkowa 221,74 m"
8. Swietlica Srodowiskowa w Baboszewie . Baboszewo ul. Sp61dzielcza 4, pow. uzytkowa 850 m'.
9. Swietlica wiejska w Goszczycach Srednich, pow. uzytkowa 160 m' ,
10. Swietlica wiejska w Sarbiewie, pow. uzytkowa 190 m' ,
11. Swietlica wiejska w Dziektarzewie, pow. uzytkowa 190 m'
12. Swietlica wiejska w Rzewinie + CZElSC mieszkalna pow. uzytkowa 100 m'
13. Swietlica wiejska w Woli Folwark, pow. uzytkowa, pow. uzytkowa 150 m'
14. Swietlica wiejska w Cywinach Wojskich, pow. uzytkowa - 180 m'
15. Budynek UrzEldu Gminy w Baboszewie , ul. Warszawska 9a, pow. uzytkowa 1191,13 m'.
16. Budynek starego UrzEldu Gminy, ul. Brodeckich 1, pow. uzytkowa 304 ,20 m'.
17. Hala Sportowo Widowiskowa w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1530 m'.
18. Bud . Osrodka Zdrowia w Sarbiewie, pow. uzytkowa 450 m'.
19. Szkola Podstawowa w Baboszewie ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1846,14 m'.
20.Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, pow. uzytkowa 1026 m'.
21. Szkola podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 53, pow. uzytkowa 689,70 m'.

22. Zesp6! Szk6! w Poiesiu , Poiesie 9, pow. uzytkowa 2246,90 m

2

.

23. Gimnazjum w Baboszewie, ul. Brodeckich 6, pow. uzytkowa 1309,72 m

2
.

24.Przedszkoie w Baboszewie wraz z zapieczem dia potrzeb boiska "ORLlK", Baboszewo
2
ul. Brodeckich 4, pow uzytkowa 728,83 m

§2
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza , ze:
1) posiada niezbE;!dnq wiedzE;! i doswiadczenie oraz potencjal techniczny i osoby
z kwalifikacjami i uprawnieniami w zakresie niezbE;!dnym do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy,
2)dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajqcymi wykonanie przedmiotu
Umowy,
3) nie zglasza zastrzezen dotyczqcych przedmiotu umowy i warunk6w realizacji umowy.

§3
Obowi~zki Wykonawcy
1.Wykonawca zobowiqzany jest w zakresie swiadczonych uslug do nastE;!pujqcych
czynnosci:
1) kontroli stanu technicznego przewod6w kominowych (dymowych , spalinowych
wentylacyjnych , awaryjnych) obejmujqcq badanie droznose przewod6w
kominowych, sprawdzenie stanu technicznego glowic i nasad kominowych ,
2) sprawdzenie czy nie wystE;!pujq uszkodzenia
przewod6w kominowych ,
kanal6w, wlaz6w i innych element6w kominowych ,
3) sprawdzenie
urzqdzen
grzewczo
kominowych
wzglE;!dem
pod
bezpieczenstwa przeciwpozarowego ze szczeg61nym uwzglE;!dnieniem
odleglosci od latwopalnych element6w konstrukcji budynku ,
4) sprawdzenie pod wzglE;!dem BHP urzqdzen pomocniczych takich jak lawy
kominiarskie , drabiny , wlazy dachowe.
2 .Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca zobowiqzany jest do sporzqdzenia
pisemnego protokolu lub opinii, kt6rego jeden egzemplarz zobowiqzany jest przekazae
Zamawiajqcemu.
3.Wszelkie prace w ramach realizacji uslugi winny bye wykonywane zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami ze szczeg61nym uwzglE;!dnieniem przepis6w dotyczqcych
bezpieczenstwa oraz zasadami rzemiosla kominiarskiego.
4.Przed przystqpieniem do wykonywania uslugi Wykonawca zobowiqzany jest uprzedzie
Zamawiajqcego 0 koniecznosci wykonania zabezpieczen przed ewentualnymi
zabrudzeniami i zanieczyszczeniami.
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialnose za wszelkie szkody w tym wyrzqdzone r6wniez
osobom trzecim powstale w czasie wykonywania uslugi powstale na skutek
nienalezytego jej wykonywania .

§4
Termin wykonania
1.Termin wykonania przedmiotu zam6wienia - do 05 sierpnia 2016 r.
2.Za termin wykonania zam6wienia uwaza siE;! datE;! dostarczenia Zamawiajqcemu
podpisania protokol6w z kontroli przewod6w kominowych .
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§5
Osoby do kontakt6w
1.Ze strony Wykonawcy ......................... (tel. kontaktowy ............ .. .. ...... )
2.Ze strony Zamawiajqcego -.... .. ...... -pracownik UrzE;!du Gminy Baboszewo
(tel. kontaktowy ...... ... .. .. .. ..... )

§6
Odbi6r przedmiotu umowy
1. Dokumentem potwierdzajqcym odbi6r przedmiotu umowy bE;!dzie protok61 odbioru uslug
podpisany przez WykonawcE;! i Zamawiajqcego.
Zalqcznikami do protokolu bE;!d q poswiadczenia lub protokoiy wykonania przeglqd6w
przewod6w kominowych podpisane przez WykonawcE;! i uzytkownika obiektu .

§7
Wynagrodzenie
zgodnie z ofertq Wykonawcy
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci ........ .. ..... . ....... brutto
(slownie: .................... . ........................ ...... ... ...................... ...... ....... . ....... . ... .)
w tym podatek VAT ............ .... ... .... .. zl
(slownie: ............................................ . ......... )
Wynagrodzenie netto wynosi ........ . ... ............... ... ... ...... zl
(slownie : .... .... ......... .................... .... ... ................................................. .. .. ... ... .. .. -)
2.Wynagrodzenie 0
kt6rym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty zwiqzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowiqzany
jest do wykonania z nalezytq starannosciq czynnosci niezbE;!dnych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy.

§8
Warunki ptatnosci
1.Ptatnos6 za wykonanie przedmiotu umowy bE;!dzie dokonana przelewem na wskazany
przez WykonawcE;! rachunek bankowy, w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez
Zamawiajqcego prawidlowo wystawionej faktury wraz z protokolem potwierdzajqcym
wykonanie dostawy.
2.Za dzien zaplaty uwazany bE;!dzie dzien zlozenia przez Zamawiajqcego dyspozycji
obciqzenia rachunku Zamawiajqcego kwotq wynagrodzenia.
3. Zamawiajqcy nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zam6wienia .
4. PodstawE;! wystawiania faktury stanowi protok61 odbioru przedmiotu umowy,
podpisany przez Zamawiajqcego i WykonawcE;!.
5.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajqcego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1 na osoby trzecie.
6.FakturE;! nalezy wystawi6 dla :
1) Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A, NIP .
................ zl brutto (poz. od nr 1 do nr 18)
2) Szkola Podstawowa w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130
Baboszewo, NIP ..... . - ...... ... .. ... zl brutto
3) Szkola Podstawowa w Sarbiewie, Sarbiewo 17, 09-1 30 Baboszewo, NIP
...... ......... zl brutto

3

4) Szkola Podstawowa w Mystkowie , Mystkowo 53, 09-130 Baboszewo, NIP .. ... ...
- ................... - zl brutto
5)Zesp61 Szk61 w Polesiu , Polesie 9,09-130 Baboszewo, NIP ......... - ..... zl brutto
6) Gimnazjum w Baboszewie ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6, 09-130 Baboszewo,
NIP 5671601918 - ................... zl brutto
7)przedszkole w Baboszewie wraz z zapleczem "ORLlK" w Baboszewie, NIP ........ .. ........ ul.
Jana i Antoniego Brodeckich 4 - ...................... zl brutto

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiqzuje si~ zaplacic kary umowne Zamawiajqcemu:
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn , lezqcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, okreslonego
§ 7 ust.1.
2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust.1
3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego §7 ust.1 , za kazdy dzieri op6znienia w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §4 .

4.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrqcenia kwoty naliczonychkar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy bezposrednio przy zaplacie faktury wystawionej przez
Wykonawc~ za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 10
Zmiana postanowien umowy
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowieri zawartej
Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Nie stanowi zmiany umowy wymagajqcej formy pisemnej wyznaczenie do kontakt6w
innych os6b niz okreslone w § 5.
§ 11
Spory i reklamacje
1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy Strony Sq zobowiqzane przede
wszystkim do polubownego zalatwienia sprawy.
2. Wlasciwym do rozpoznania spor6w wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd
wlasciwy miejscowo wedlug siedziby Zamawiajqcego .

§ 12
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy si~
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, w tym :
dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Integralnq cz~sc umowy stanowi Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJI\CY
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