Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR __/U/2020
W dniu _______ r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie pomiędzy:
Gminą Łochów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów,
NIP 824-170-72-77, REGON 711582090, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez: Roberta Mirosława Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa,
a: _________________________, zwanym/zwaną dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym/reprezentowaną przez:
wspólnie zwanymi dalej STRONAMI,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Usługi kominiarskie w budynkach stanowiących mienie
Gminy Łochów””, numer postępowania ZP.271.2.13.2020, wyłączonego ze stosowania przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)na podstawie art. 4 pkt 8, została zawarta
umowa o następującej treści zwana dalej „umową”:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na wykonywaniu usług kominiarskich
w budynkach stanowiących mienie Gminy Łochów.
2. Zakres usługi obejmuje następujące budynki:
1) mieszkalne wielorodzinne:
a) ul. Fabryczna 2 w Łochowie (drewno/węgiel),
b) ul. Fabryczna 3 w Łochowie (drewno/węgiel),
c) ul. Fabryczna 10 w Łochowie (drewno/węgiel),
d) ul. Baczkowska 105 w Łochowie -2 kontenery (elektryczne),
e) ul. Nowowiejska 2 w Łochowie (węgiel-groszek),
f) ul. Dolna 2 w Łochowie (drewno/węgiel),
g) Łopianka 83 (olej),
h) Kaliska 50a (drewno/węgiel),
i) Ogrodniki 1a (3 mieszkania gminne, przy Szkole Podstawowej; ogrzewane z kotłowni
szkoły);
2) użyteczności publicznej:
a) Urząd Miejski w Łochowie Al. Pokoju 75 (gaz ziemny),
b) Dworzec Łochów Al. Łochowska 12 a (gaz propan-butan),
c) Archiwum gminne w Łosiewicach (dz. nr ewid. 172; olej; kotłownia wspólna
z przedszkolem, w części archiwum jest tylko wentylacja),
d) Budynek ŁKS w Łochowie przy. Al. Łochowskiej (ekogroszek),
e) Świetlica przy OSP Łochów, ul. Fabryczna -obiekt bez nr-u ew., przy zakładzie „Styropmin”
(pompa ciepła z elektrycznym wspomaganiem),
f) Remizo-świetlica OSP Łochów, Al. Węgrowska 102 (elektryczne),
g) Remizo-świetlica OSP Ostrówek, ul. Św. Jana Pawła II 7 (olej),
h) Remizo-świetlica OSP Jasiorówka 55 (dmuchawa na olej napędowy),
i) Świetlica wiejska Barchów 81 (gaz ziemny),
j) Świetlica wiejska Kalinowiec 21 (elektryczne),
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k) Świetlica wiejska Kaliska 22 a (elektryczne oraz kominek na paliwo stałe),
l) Świetlica wiejska Łazy 142 (olej),
m) Świetlica wiejska Matały 41 (elektryczne),
n) Świetlica wiejska Ogrodniki 102 (elektryczne),
o) Świetlica wiejska Gwizdały, ul. Szkolna 9 (przy szkole, elektryczne),
p) Świetlica wiejska Łosiewice (elektryczne),
q) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie ul. Kolejowa 23 (węgiel-miał),
r) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie ul. Żeromskiego 1 (gaz propan-butan),
s) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie ul. Wyspiańskiego 18 1 + hala sportowa (olej),
t) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie ul. 1 Maja 47 + hala sportowa (olej),
u) Szkoła Podstawowa w Gwizdałach ul. Szkolna 9 (olej),
v) Szkoła Podstawowa w Kamionnie ul. Szkolna 18 (węgiel-miał),
w) Szkoła Podstawowa w Ostrówku ul. Szkolna 2 (węgiel-miał),
x) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku ul. Zaciszna 8
(olej).
3. Usługi kominiarskie należy wykonać w następującym zakresie:
1) czyszczenie, udrożnienie przewodów kominowych dymowych, spalinowych oraz
wentylacyjnych:
a) wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi czyszczenia przewodów kominowych
w następujących terminach:
- przewody dymowe - 4 razy w roku, w miesiącach: kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad,
- przewody spalinowe – 2 razy w roku, w miesiącach: czerwiec, listopad,
- przewody wentylacyjne – raz w roku, w czerwcu;
b) czyszczenie przewodów dymowych polegać będzie na usunięciu zanieczyszczeń
osadzających się na ściankach komina, takich jak sadza i smoła, natomiast czyszczenie
przewodów spalinowych i wentylacyjnych polegać będzie na udrożnieniu z pajęczyn
i ptasich gniazd, które blokują przekrój komina (wszelkie zanieczyszczenia kieruje się
w dół i usuwa z komina poprzez otwór rewizyjno-wyczystny),
c) czyszczenie komina należy przeprowadzić w zależności od rodzaju wytworzonej sadzy na
ścianach komina przy pomocy lin i szczotek kominiarskich oraz mechanicznych urządzeń
(szybkoobrotowej głowicy z łańcuchami lub frezarki kominowej),
d) czyszczenie komina murowanego z cegły lub z wkładem ceramicznym należy wykonać przy
pomocy szczotek kominiarskich ze stali zwykłej,
e) czyszczenie komina zabezpieczonego wkładem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub
żaroodpornej należy wykonać za pomocą szczotek z tworzy sztucznych lub stali nierdzewnej;
2) dokonanie rocznego przeglądu przewodów kominowych i ich podłączeń:
a) wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rocznego przeglądu stanu technicznego
przewodów kominowych i ich podłączeń w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.,
b) zakres badania technicznego – kontroli przewodów kominowych 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 zapiecowych,
- prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni
chłonnej) czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do
prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu,
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- czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy, w przypadku gdy istnieją
zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: 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 itp., ław kominiarskich,
- badanie szczelności przewodów kominowych,
- ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa
mieszkańców,
c) wykonawca z rocznego przeglądu zobowiązany jest sporządzić dla każdego obiektu
gminnego opinię/protokół stanu technicznego kominów i urządzeń oraz przedstawić
wynikające z tego wnioski. Na protokołach dla poszczególnych budynków powinny
znajdować się podpisy użytkowników.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz należytą starannością przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru
prowadzonej działalności, a także posiadanej wiedzy i doświadczenia.

1.
2.

3.
4.
5.

§2
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkim uwarunkowaniami formalno-prawnymi
związanymi z realizacją niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uwzględnił wszelkie okoliczności
mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia
umownego, nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne
i konieczne do wykonania przez niego niniejszej umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie
będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.
Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne wymagane
do wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałych w związku lub przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
a także zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód lub zniszczeń mienia, które
Wykonawca wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej w związku lub przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.11.2020 r., przy zachowaniu terminów pośrednich,
o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a umowy.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
złożoną do zamówienia wynosi: ________ zł brutto, (słownie: ______________ złotych brutto),
w tym __% podatku VAT.
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2. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki ponoszone
w celu zrealizowania przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych w następujący sposób:
1) pierwsza faktura w wysokości 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy, zostanie wystawiona w lipcu 2020 r., za usługi wykonane w II kwartale;
2) druga faktura w wysokości 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
zostanie wystawiona w październiku 2020 r., za usługi wykonane w III kwartale;
3) trzecia faktura w wysokości 40% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,
zostanie wystawiona do 18 grudnia 2020 r,. za usługi wykonane w IV kwartale.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie zaakceptowana przez Zamawiającego faktura Wykonawcy.
5. Wykonawca najpóźniej w dniu złożenia faktury zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu
zestawienie wykonanych usług, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy oraz dodatkowo wraz
z pierwszą fakturą opinie/protokoły, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. c umowy.
6. Faktury będą płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy,
zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96b ustawy
o podatku od towarów i usług, w terminie 30 dni od daty:
1) doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej faktury, albo
2) przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (adres PEF Zamawiającego: NIP 8241707277).
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla
dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8. Dane do wystawienia faktur:
Nabywca: Gmina Łochów, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, NIP 824-170-72-77,
Odbiorca: Urząd Miejski w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów.
9. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy
z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.

§5
Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy;
2) za każdy dzień i każdy przypadek opóźnienia ponad termin określony w § 1 ust. 3 pkt 1 lit. a
umowy w wysokości 10,00 zł brutto,
3) za każdy dzień i każdy przypadek opóźnienia ponad termin określony w § 1 ust. 3 pkt 2 lit. a
umowy w wysokości 20,00 zł brutto.
Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego kary umowne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku niewystawienia faktury lub w przypadku wystawienia faktury na kwotę niższą niż
naliczona kara umowna, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 umowy,
Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe
Zamawiającego.
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§6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§7
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy;
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego znacznej części,
d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przekształcenia;
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.
§8
1. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest
___________________, tel. ____________________, e-mail: ________________
2. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest
___________________, tel. ____________________, e-mail: ________________
§9
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię
i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
2. Właściwym do rozpatrzenia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.
§ 11
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) Ogłoszenie o zamówieniu;
2) Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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