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UMOWA NR […] 

zawarta w dniu […]  w Knurowie  pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Szpitalna 11, 44-194 Knurów 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

KRS pod numerem 0000308355 

NIP 969 - 12 – 01 - 897 

REGON 276575519 

które reprezentuje: 

inż. Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 

w dalszym ciągu zwanym Zamawiającym  

a 

[…] wpisany do […] NIP […] Regon […]  

którego reprezentuje: 

[…] 

w dalszym ciągu zwanym Wykonawcą 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego następujących usług: 

1.1.  Przeprowadzenie kontroli okresowej obiektów budowlanych eksploatowanych  

przez PWIK sp. z o.o. w Knurowie ujętych w wykazie zawartym w załączniku nr 2  

do niniejszej umowy.  

W zakresie wykonania okresowej corocznej kontroli 54 obiektów budowlanych (dwie kontrole    

w trakcie obowiązywania umowy) wraz z dokonaniem stosownych wpisów w książkach   

obiektów budowlanych oraz sporządzeniem protokołów z przeprowadzonej kontroli zgodnych     

z  art. 62 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane.                

           Kontrola obejmuje sprawdzenie stanu technicznego: 

1)    elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy   

       atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas   

       użytkowania obiektu, 

2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

3) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych   

       i wentylacyjnych). 

Zamawiający udostępni Wykonawcy protokoły z przeprowadzonej kontroli okresowej 

dla instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. 

Kontrolę obiektów budowlanych należy przeprowadzić w dni robocze w godz. 7 00 – 1500. 

Wpisy do książek budowlanych dokonywane winny być w siedzibie PWiK. 

Termin przeprowadzenia pierwszej kontroli: do 30 dni od daty zawarcia umowy  

w sprawie niniejszego zamówienia. 

Drugą kontrolę należy przeprowadzić w odstępie 1 roku od daty przeprowadzenia 

pierwszej kontroli. Za termin zakończenia pierwszej kontroli przyjmuje się datę 

podpisania protokołu odbioru robót przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.1. 

1.2. Dokonywanie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy na bieżąco w miarę potrzeb 

Zamawiającego stosownych wpisów w książkach obiektów budowlanych zgodnie z art. 64 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane – w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania 

pisemnego zlecenia od Zamawiającego o konieczności dokonania wpisu. 

1.3. Zakładanie w okresie 2 lat od daty zawarcia umowy: 

1) kolejnych tomów książki obiektu budowlanego na potrzeby kolejnych wpisów–  

w przypadku braku miejsca w dotychczasowym tomie, w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania pisemnego zlecenia od Zamawiającego, lub  

2) nowych książek obiektów – w przypadku wybudowania w trakcie realizacji umowy 

nowych obiektów budowlanych, w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego 

powiadomienia od Zamawiającego 
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wraz z wykonaniem wpisów obejmujących podstawowe dane identyfikacyjne, ogólne i dane 

techniczne identyfikujące obiekt oraz sporządzeniem planu sytuacyjnego z zaznaczonymi 

granicami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie książki obiektu budowlanego. 

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, 1.3 Wykonawca 

winien także: 

1) Sporządzić i przekazać Zamawiającemu dokumentację pokontrolną, o której mowa w § 3 

ust. 1. umowy.  

2) Na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów 

pokontrolnych dokonać, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, wpisów w książkach obiektów 

budowlanych, informujących o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach. 

Wpisy w książkach obiektów budowlanych zostaną dokonane na podstawie pisemnego 

upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego. 

3) W trakcie przeglądów należy dokonać sprawdzenia zaleceń z poprzedniej kontroli,  

a o ewentualnych nieprawidłowościach poinformować Zamawiającego. 

4) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź 

środowiska należy natychmiast przekazać protokół pokontrolny Zamawiającemu oraz 

bezzwłocznie przesłać kopię ww. protokołu do właściwego organu nadzoru 

budowlanego. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2  zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie zapewniając tym samym 

należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że skieruje do realizacji przedmiotu umowy osoby posiadające stosowne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12 

ustawy Prawo budowlane oraz aktualne zaświadczenie o ich przynależności do właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Zamawiający wymaga od tych osób posiadania uprawnień budowlanych 

w następujących specjalnościach: 

1) Konstrukcyjno – budowlanej – 1 osoba, pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora 

przeprowadzanych kontroli, 

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba. 

§ 2 

Wszelka korespondencja prowadzona w związku z niniejszą umową pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim i będzie uważana 

za właściwie wykonaną jeżeli zostanie którejkolwiek ze Stron: 

1) przesłana pocztą na adres siedziby Strony, 

2) przesłana faksem lub pocztą elektroniczną do siedziby Strony i niezwłocznie potwierdzona 

na piśmie. 

§ 3 

1. Każdorazowo po wykonaniu kontroli, określonych w § 1 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, 1.3 Wykonawca 

sporządzi dokumentację pokontrolną, zawierającą m.in. protokoły pokontrolne i dokumentację 

fotograficzną, podlegającą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

2. Tok weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji pokontrolnej: 

1) Niezwłocznie po sporządzeniu dokumentacji pokontrolnej Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

1 egzemplarz dokumentacji celem weryfikacji. 

2) Zamawiający ma obowiązek zweryfikować dokumentację pokontrolną w terminie do 10 dni  

od dnia jej otrzymania i może: 

a) przyjąć ją bez uwag; 
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b) zgłosić pisemne zastrzeżenia do dokumentacji, jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną ujawnione 

jej braki lub wady; w takiej sytuacji Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne uwagi  

w celu wprowadzenia poprawek. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnej 

odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia, w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania.  

Brak pisemnej odpowiedzi Wykonawcy na zastrzeżenia Zamawiającego w ww. terminie 

oznacza uznanie ich za zasadne oraz jest równoznaczne z obowiązkiem usunięcia wad  

lub braków zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od ich 

otrzymania. W przypadku ponownego złożenia Zamawiającemu dokumentacji zawierającej  

błędy lub braki Zamawiający uzna, że kontrola obiektów została wykonana niezgodnie 

z umową i może odstąpić od umowy oraz żądać zapłaty kary umownej określonej w § 5 ust 1 

pkt 1) umowy. 

3) W przypadku braku uwag Zamawiającego do dokumentacji pokontrolnej lub po naniesieniu  

w niej poprawek zgodnie z pkt. 2)b) wyżej, Zamawiający zatwierdzi dokumentację poprzez 

podpisanie zawartych w niej protokołów pokontrolnych i odeśle ją Wykonawcy. Następnie 

Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację pokontrolną w formie papierowej  

w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na nośniku CD w 1 egzemplarzu.  

4) Zamawiający zweryfikuje kompletność poszczególnych egzemplarzy dokumentacji w terminie  

do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

5) Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji pokontrolnej Wykonawca w terminie 7 dni roboczych 

dokona stosownych wpisów w książki obiektów budowlanych. 

6) Po dokonaniu wpisów określonych w pkt. 5 Strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru 

końcowego.  

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie zgodne z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 ust. 1 pkt. 1.2, 1.3 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości wynikającej z ilości wykonanych zadań przy uwzględnieniu ceny 

jednostkowej zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 1 ust. 1 pkt. 1.1, 1.2, 1.3 płatne 

będzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy w niej wskazany, do której Wykonawca 

dołączy zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót. 

4. Ceny określone w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy                 

są ostateczne i nie mogą ulec zmianie. 

5. Za dzień zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 10 000,- zł w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2) w wysokości 800,- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1   

3) w wysokości 300,- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy 

określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3  

4) w wysokości 500,- zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub braków 

w stosunku do terminu określonego §3 ust. 2 pkt 2)b). 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  

 

§ 6 

1. Umowę zawiera się na okres 2 lat liczonych od daty jej podpisania. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach 

i terminach jeżeli Wykonawca bez racjonalnego usprawiedliwienia: 

1) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał  

ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego pomimo pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego – w terminie 30 dni od daty tego pisemnego wezwania; 

2) pomimo uprzednich pisemnych wezwań przez Zamawiającego nie wykonuje swych 

obowiązków z należytą starannością lub narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające 

z umowy – w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. 

3. Niezależnie od wskazanych wyżej okoliczności Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 

od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 

 


