
UMOWA NR .............. ../2022 

zawarta w dniu …..…..06.2022 r. w Tomaszowie Maz. 

pomiędzy Tomaszowskim Towarzystwem  Budownictwa Społecznego  Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  w Tomaszowie Mazowieckim, adres: 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki, ul. Majowa 15 – zarejestrowanym w KRS nr 0000095675 przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, NIP 773-21-20-641, kapitał zakładowy: 

24.160.240 zł, reprezentowana przez: 

………………………………… 

zwana dalej „Zamawiającym” 

a……………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przeglądy gazowe oraz prace 

konserwacyjne dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego  

w budynkach administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Spółka  

z o.o. w Tomaszowie Maz. Wykaz budynków stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zakres prac obejmuje: 

1) pełnienie pogotowia techniczno-naprawczego instalacji gazowej, 

2) przeprowadzenie przeglądów rocznych instalacji gazowych, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w tym z normą PN-M-34507 z 2002 roku, 

3) roboty dodatkowe wynikające z przeprowadzonych przeglądów, zlecane przez 

Zamawiającego oraz usuwanie awarii. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 2. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) utrzymanie w stałej sprawności instalacji gazowej, 

2) przegląd piwnic, w których znajduje się instalacja gazowa wraz ze sprawdzeniem 

stężeń gazu, 

3) sprawdzenie przejść instalacji gazowej przez ściany zewnętrzne, 

4) sprawdzenie dostępu do kurków i zaworów, 

5) sprawdzenie stężenia gazu przy pomocy eksplozymetru na górnych piętrach  w 

budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze, 

6) sprawdzenie stężeń gazu w szafkach z kurkami głównymi, we wnękach 

gazomierzowych, szczelności połączeń, stanu gazomierzy, 

7) sprawdzenie stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania wraz 

z oceną przebiegu procesu spalania gazu na palnikach, 

8) sprawdzenie stanu przewodów spalinowych, 

9) sprawdzenie funkcjonowania przewodów wentylacyjnych, 

10) sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów, 

11) pomalowanie przewodów instalacji gazowej w piwnicach na kolor żółty, 

12) dla budynków mieszkalnych, użytkowanych 15 lat i więcej, oprócz wymienionych 

czynności, wykonać uproszczoną próbę szczelności, 

13) kontrola szczelności instalacji gazowej / w tym połączeń gwintowych, kurków, 

rurociągów itp. / oraz likwidacja stwierdzonych nieszczelności, 

14) informowania Zamawiającego o konieczności remontów urządzeń objętych 

konserwacją, 



15) przyjęcia do remontu urządzenia Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń, 

w oparciu o protokół konieczności, sporządzony przy wspólnym udziale,  

16) usunięcie nieprzewidzianych awarii w terminie natychmiastowym od chwili 

zgłoszenia, 

17) wykonywanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i należytą starannością. 

2. Przeglądy instalacji gazowych przeprowadzana będą raz w roku w terminie określonym  

w załączniku nr 2 do umowy. 

3. Z przeprowadzonego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokół z 

kontroli instalacji gazowej w którym zostaną zawarte następujące dane:  

1) data przeprowadzenia przeglądu, 

2) skład zespołu przeprowadzającego przegląd, 

3) zakres przeglądu, 

4) ustalenia wynikające z wizji lokalnej i przeprowadzonych pomiarów, 

5) wnioski w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub inwestycji, 

6) podpisy osób wykonujących przegląd i właściciela lub najemcę poszczególnych 

lokali. 

4. Wzór Protokołu stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Protokół powinien być sporządzony w 

dwóch egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.  

5. Usługi konserwacyjne prowadzone będą na zmianie dziennej w godz. 700 – 1500. Na 

pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy Wykonawca zabezpiecza dyżur, w celu 

przyjmowania zgłoszeń na wypadek awarii oraz innych zdarzeń losowych oraz ich 

usuwania. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wykonanych czynności i obowiązków 

oraz jest obowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych wskutek niewykonania bądź 

wadliwego wykonania obowiązków wynikających z umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zerwanie plomby na gazomierzu 

bez uzasadnionej przyczyny. 

8. Wykonawca zobowiązany jest poinformować lokatorów danego budynku o terminie 

przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przez cały okres trwania 

umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres prac objęty umową przez osoby 

posiadające uprawnienia gazowe, SEP – dozór, eksploatacja. 

 

§ 3. 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy strony 

wyznaczają następujące osoby: 

Zamawiający: Sebastian Dębiec. 

Wykonawca: ……………………. 

 

Termin realizacji 

§ 4. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony w terminie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 5. 

1. Za wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 2, strony ustalają 



wynagrodzenie umowne w wysokości: …………..zł brutto, w tym: 

1) za konserwację całodobową w okresie obowiązywania umowy –……………zł brutto 

za 1m2 powierzchni użytkowej na miesiąc 

2) za przeprowadzenie przeglądów rocznych –………….zł brutto za lokal. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

3. Roboty dodatkowe, tj. wykonanie doraźnych napraw, remontów oraz usuwanie 

nieprzewidzianych awarii, Wykonawca rozliczać będzie kosztorysami powykonawczymi 

sporządzonymi w oparciu o normy ujęte w KNR, KNSR oraz kalkulacje własne  

w przypadku, gdy nie są ujęte w wymienionych katalogach, na składnikach cenotwórczych, 

jn: 

− cena rg –………..zł, 

− cena materiału – wg faktur (do wglądu przez Zamawiającego), 

− cena pracy sprzętu – wg „Sekocenbud”, 

− koszty pośrednie do R i S – …… %, 

− koszty zakupu materiałów – ……. %, 

− zysk do R + S + Kp – ……  %. 

4. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez okres 

trwania umowy z wyjątkiem okoliczności wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie regulowane będzie w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będą podpisane przez Zamawiającego 

dokumenty, stanowiące podstawę rozliczenia wykonanych robót. 

7. Za konserwację całodobową faktury wystawiane będą w okresach miesięcznych, natomiast 

za przeglądy i roboty dodatkowe każdorazowo po wykonaniu usługi. 

8. Jednocześnie ustala się, że w przypadku braku przeglądu jakiegokolwiek z lokalu w danym 

budynku mieszkalnym, wartość faktury zostanie pomniejszona o niewykonany przegląd 

danego lokalu. 

 

§ 6. 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w trakcie jej realizacji, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, 

stwierdzonemu protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

§ 7. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  

w wysokości 4.000,00 zł, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu rocznego na poszczególnych budynkach  

w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

3) za niewykonanie rocznego przeglądu na poszczególnych budynkach w wysokości 1000,00 

zł za każdy budynek, 

4) każdorazowo za nieprzystąpienie do usunięcia awarii lub zwłokę w wykonaniu zlecenia 

usunięcia awarii w wysokości 200,00 zł. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo potrącenia naliczonych kar umownych  



z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę po uprzednim 

wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego. 

Postanowienia końcowe 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji umowy, rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  

 


