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       Załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

UMOWA NA USŁUGI KOMINIARSKIE 
 

Umowa niniejsza została zawarta w Węgorzewie w dniu 31.12.2022 roku pomiędzy: 

GMINĄ WĘGORZEWO z siedzibą w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3,  

NIP 845-186-28-19, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Węgorzewa Krzysztofa Kołaszewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszka Burak, 

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,  

a 

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usług polegających na wykonaniu okresowej 

kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz  

z przeglądami urządzeń grzewczych i gazowych (w tym m.in. kuchenki gazowe, kotły c.o. 

gazowe, piece kaflowe, trzony kuchenne, piece c.o. na opał stały, westfalki) w lokalach 

zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji 

z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. 1999 Nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),  w: 

- komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Węgorzewo, zgodnie  

z załączonymi wykazami budynków (Część II i I) oraz wykazem urządzeń do każdej części tj. 

Załącznik nr 1, 

- przegląd urządzeń grzewczych i gazowych (w tym kuchenki gazowe , kotły c.o. gazowe, 

piece kaflowe, trzony kuchenne, piece c.o. na opał stały, westfalki) w komunalnych lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Węgorzewo zgodnie z załączonym zestawieniem lokali tj. 

Załącznik nr 2 (Część II lub I), ustalając, że: 

a) Prace będą wykonane zgodnie z normami i sztuką budowlaną wg. powszechnie 

obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy 

zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, 

ochrony p. poż. a także zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu warunków 

bezpieczeństwa. 

b) Zlecone prace wykonywane będą przez pracowników uprawnionych i przeszkolonych 

do wykonywania tych czynności, a użyte narzędzia i przyrządy są zgodne  

z obowiązującą normą (posiadają aktualny atest). 

c) Po wykonaniu przeglądów kominowych Wykonawca sporządzi protokół  

z uwzględnieniem wszystkich lokali i przedłoży Administratorowi Zasobów 

Komunalnych tj. CeM Węgorzewo wraz z listą potwierdzającą wykonanie przeglądu na 

budynku (wykaz lokali z potwierdzeniem podpisu przez Najemcę lokalu). 
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d) Po wykonaniu przeglądów urządzeń grzewczych w lokalach (w tym m.in. kuchenki 

gazowe, kotły c.o. gazowe, piece kaflowe, trzony kuchenne, piece c.o. na opał stały, 

westfalki), Wykonawca dostarczy protokół dla urządzeń grzewczych znajdujących się w 

danym lokalu na odrębnym druku wraz z protokołem okresowych przeglądów 

kominowych oraz potwierdzeniem wykonania przez Najemcę. Zamawiający zastrzega 

obowiązek dostarczenia przeglądów urządzeń grzewczych w terminie do 31 lipca 

danego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania umowy. 

e) Protokół z przeglądu urządzeń grzewczych i gazowych (w tym m.in. kuchenki gazowe, 

kotły c.o. gazowe, piece kaflowe, trzony kuchenne, piece c.o. na opał stały, westfalki) 

powinien wskazywać budynek i lokal ze wskazaniem występujących w nim urządzeń 

oraz określeniem stanu urządzenia i/lub wskazaniem nieprawidłowości w jego 

funkcjonowaniu czy stanie technicznym.  

f) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę usługi do uwzględnienia w przeglądzie 

urządzeń grzewczych, dodatkowych urządzeń w lokalu – nie występujących  

w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy oraz niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o stanie wyposażenia lokalu w dodatkowe urządzenia grzewcze. 

g) Po wykonywaniu czyszczeń przewodów kominowych  (zgodnie z rodzajem przewodów 

kominowych występujących na poszczególnych budynkach Zasobów Komunalnych 

Gminy Węgorzewo) Wykonawca przedłoży oświadczenie o wykonywaniu ww. 

czynności w następujących terminach: 

• do 31 marca danego roku kalendarzowego, 

• do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, 

• do 30 września danego roku kalendarzowego 

• do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 

 

2. Zakres rzeczowy w ciągu okresu trwania umowy obejmuje: 

a) Czterokrotne czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów dymowych wraz  

z każdorazowym usunięciem sadzy i uporządkowaniem miejsca pracy.  

b) Dwukrotne czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów spalinowych wraz  

z usunięciem powstałych przy czyszczeniu brudów i odpadów, zabezpieczenie jak 

wyżej. 

c) Jednokrotne czyszczenie przewodów wentylacyjnych. 

d) Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych  

i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, 

czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych wyczystnych i rewizyjnych, itp. 

e) Sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz 

prawidłowości wlotów i wylotów przewodów. 

f) Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami. 

g) Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz 

z poinformowaniem Zamawiającego o przysłonieniach kratek wentylacyjnych poprzez 

np. – sufity podwieszane, szafki wplecione taśmy papierowe itp. 

h) Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze 

wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości. 

i) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej w każdym budynku/lokalu kontroli, ze 

szczegółowym opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem ich przyczyn, oraz 

propozycji dotyczących usunięcia  

Termin złożenia protokołów do 7 dni od daty wykonania przeglądów. 

j) Niezwłoczne przeprowadzenie na dodatkowe zlecenie Zamawiającego kontroli 

doraźnych, kontroli z czyszczeniem lub czyszczenia jednostkowych kanałów lub 
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kominów oraz przedłożenia opinii kominiarskiej po dokonanych czynnościach 

sprawdzających. 

k) Sporządzenie opinii kominiarskich z dodatkowych czynności kominiarskich 

zawierających się w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia – jest dokonywane w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy. 

l) Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia. 

m) Wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych  

o planowanych terminach przeglądów, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Koszty związane z ogłoszeniem ponosi Wykonawca. 

n) Wykonawca będzie dyspozycyjny pod numerami telefonu na wezwania Zamawiającego: 

……………………………………… 

 

§ 2 

1. Okres trwania umowy strony ustalają: od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

2. Umowa na świadczenie usług zostanie zwarta na dwa lata, z możliwością zakończenia 

współpracy po roku, gdy Wykonawca nienależycie będzie wywiązywał się ze swoich 

obowiązków. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na koniec miesiąca kalendarzowego  

z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł do dysponowania terenem w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności w związku  

z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy, dotyczące pracowników własnych i osób 

trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że odpowiada za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do 

mienia oraz na osobach trzecich spowodowane w trakcie i w wyniku wykonywanych 

robót objętych niniejszą umową.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych 

wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) w odniesieniu do danych osobowych powierzonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego. Zakres powierzonych danych osobowych nie może 

wykraczać poza zakres niezbędny do wykonania zlecenia, chyba że osoba, której dane 

dotyczą wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez spowodowania szkód na 

budynkach i w poszczególnych mieszkaniach, z winy Wykonawcy, z tego tytułu ponosi 

pełną odpowiedzialność materialną. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w firmie 

………………………….. z sumą gwarancyjną ……………………. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający zapłaci wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie rocznej brutto …………………..zł (słownie: …………………..). 



  

 

 

 

St
ro

n
a4

 

2. Opłatę za usługi wyszczególnione w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się opłacać faktury 

w równych miesięcznych ratach w wysokości ………………. brutto (słownie: 

…………………….) wg. faktur wystawionych przez Wykonawcę na konto podane na 

fakturze VAT. 

3. wynagrodzenie obowiązywać będzie przez cały okres trwania umowy.  

 

§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach : 

a) wykonawca nie wykonał czynności o których mowa w § 1  lub przerwał i ich nie 

kontynuuje  mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 5 dni. 

b) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

c) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

bądź istnienia nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia rocznego brutto, za każdy dzień opóźnienia, 

b) jeżeli czynności objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot 

inny niż Wykonawca karę umowna w wysokości 25% wynagrodzenia rocznego 

brutto.  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

rocznego wynagrodzenia umownego brutto,  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1  

z faktur należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Do obowiązków Wykonawcy należy zawiadomienie mieszkańców o terminie realizowanych 

czynności w budynkach oraz poniesienie kosztów za przygotowanie druków, protokołów  

i zawiadomień. 

§ 9 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron i wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze 

wzajemnego porozumienia, a w ostateczności przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

§ 11 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego (tj.  Dz.U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednie 

przepisy prawa budowlanego oraz obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. 

 

§ 12 

Integralną częścią umowy jest zapytanie cenowe i oferta wykonawcy. 

 

§ 13 

Podane w niniejszej umowie dane osobowe będą przetwarzane przez Ciepłownie Miejskie 

Spółka  z o.o. z siedzibą w Węgorzewie przy ul. B. Chrobrego 4 (jako Zarządcy Wspólnot 

Mieszkaniowych), w celu jej zawarcia i realizacji, wystawienia faktur zgodnie  z Ustawą  

z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.). 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Wykaz budynków oraz lokalu. 

2. Wzór oświadczenia o wykonywaniu czyszczeń. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 
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Załącznik do Umowy na usługi kominiarskie 

• Część I - Wykaz budynków  

Lp. Adres budynku Lokale budynku 

1 Armii Krajowej 3 1,2,3,4,5 

2 Kraszewskiego 40B lok. użyt. 

3 Kraszewskiego 40E 1,2,3 

4 Ogonki 3 cały budynek 

5 Ogonki 4 cały budynek 

6 Perły 12a 2 

7 Perły 16 2,3,4, lok. użytkowy 

8 Plac Wolności 12 1,2,3,4,5 

9 Plac Wolności 13 1,2,3,4,5,6,7 

10 Sienkiewicza 3 cały budynek 

11 Szpitalna 1 1,2,3,4 

12 Teatralna 6 1,2,3 

13 Teatralna 8 1,2 

14 Teatralna 12 1,2,3,4,5 

15 Teatralna 14 1,2,3,4,5 

16 Węgielsztyn 33 1,2,3,4,5 

17 Zamkowa 4-bud. A i kotłownia cały budynek 

18 Zamkowa 4-bud. B cały budynek 

19 Ogonki Świerkowa 5 1, 2, 4, 5, 7 

20 Prynowo 8 4, sklep 

21 Trygort 12 1 

22 Trygort 15 3, 4 

23 Trygort 106 3 

24 Węgielsztyn 45b cały budynek 

25 Bema 12 B i C cały budynek 

26 Kraszewskiego 40 - ZHP kotłownia 

 

• Część I – Wykaz lokali 

Lp. Adres budynku Nr lokalu 

1 Armii Krajowej 14 10, 13 

2 Armii Krajowej 16 5 

3 Armii Krajowej 38 1, 5 

4 Armii Krajowej 42 3, 7 

5 Przemysłowa 1 1 

6 Struga 1 9 

7 Bema 20 7 
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8 Kopernika 6 4 

9 Kopernika 8A 15 

10 Kraszewskiego 3 12 

11 Kraszewskiego 26 6 

12 Ogonki, ul. Świerkowa 2 4 

13 Pasternak 6 4 

14 Pasternak 7 1, 8 

15 Pionierów 21 4 

16 Pionierów 17 6 

17 Reymonta 8 4,5 

18 Reymonta 11 4,6 

19 Trygort 98 4,2 

20 11 Listopada 2 1,42,56,64 

21 11 Listopada 11 12 

22 11 Listopada 16 1b 

23 Bema 10B 2,5 

24 Bema 22 20 

25 Chrobrego 5A 18 

26 Kraszewskiego 40 lok. użytkowy w piwnicy,  

lok. użytkowy na parterze 

 

• Część II - Wykaz budynków  

Lp. Adres budynku Lokale budynku 

1 11-go Listopada 12B 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16, lok. użytkowy 

2 11-go Listopada 18 1,2,3,5,6 

3 Janówko 2 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1

5,16,17,18,19,20 

4 Jaracza 30 1,2,2a,3,4,5,5a,6,6a,7,8,9,10 

5 Kal 31 cały budynek 

6 Kalskie Nowiny 19 1,2 

7 Kalskie Nowiny 45 1,2,3,4 

8 Prusa 12 1,2,3,4,5 

9 Rudziszki 50 1,2,3,4,5 

10 Jaracza 4  1,2,3,4,5,2 lok. użytkowe 

11 Guja 31 
1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a,3a 4, 4a, 5, 5a, 

6,6a 

12 Jakunowo 3 3 

13 Kal 38 1 

14 Kamionek Wielki 5 4 

15 Pniewo 1 4, 5 
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16 Pniewo 5 4 

17 Radzieje ul. Węgorzewska 25 2, 3, 4, piekarnia 

18 Surwile 1 3, 5, 6 

19 Surwile 2 1 

20 Surwile 3 3, 3a 

21 Surwile 5 2 

22 Sztynort Mały 3 2, 6, 7 

23 Sztynort Mały 4 1a 

24 Tarławki 6 2, 3 

 

• Część II – Wykaz lokali 

 

Lp. Adres budynku Nr lokalu 

1 Jakunowo 8 1 

2 Jasna 2 5 

3 Jasna 14 5,6,9,10 

4 Mickiewicza 1 5 

5 Mickiewicza 3 2 

6 Mickiewicza 4 11 

7 Mickiewicza 6 10 

8 Radzieje, Węgorzewska 26 1A 

9 Sienkiewicza 14 2 

10 Sienkiewicza 18 8 

11 Sienkiewicza 31 5,27 

12 Teatralna 24 12,13,20,28,35 

13 Zamkowa 17 55 

14 Zamkowa 28 2,5 

15 Zamkowa 37 2,4,8,8A 

16 Zamkowa 63 7,15 

17 11 Listopada 26 1,13,22,23 

18 Zamkowa 67 1 

19 Żeromskiego 11 6,7,12 

20 3-go Maja 17A 7 

 


