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zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych) została zawarta umowa
następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie usługi
w zakresie dozoru i obsługi kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do:
1) palenia w kotle podgrzewającym ciepłą wodę przez cały okres trwania umowy
(utrzymanie całodobowego ruchu cieplnego kotłowni).
2) palenia w kotłach centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym tj. w okresie
od 15 października 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r. i 15 października 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. (utrzymanie całodobowego ruchu cieplnego kotłowni).
3) utrzymywania temperatury w pomieszczeniach określonej we właściwych przepisach dla
lokali mieszkalnych, lecz nie mniejszej niż 20 stopni Celsjusza.
4) utrzymywania temperatury ciepłej wody ( 40 – 50 stopni Celsjusza) przez cały okres
obowiązywania umowy.
5) zakupu i dostawy opału.
6) usuwania szlaki i popiołu z kotłowni wraz z jej wywozem.

7) bieżącej konserwacji i drobnych napraw powierzonego w użytkowanie wyposażenia
i osprzętu kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz odpowietrzania
grzejników.
8) zapewnienia opału posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczonego
do spalania w kotłach typu KZ.
9) zapewnienie obsługi kotłowni poprzez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami
i uprawnieniami.
10) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach kotłowni i składowania opału.
11) niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 3 godzin od wystąpienia awarii informowanie
Zamawiającego o awariach i przerwach w dostawie ciepła i ciepłej wody.
12) zabezpieczenia pomieszczeń kotłowni przed włamaniem, kradzieżą, pożarem i innymi
zniszczeniami i uszkodzeniami powstałymi z winy Wykonawcy a także przed
nieszczęśliwymi wypadkami.
13) koszty wyżej wymienionych czynności ponosi Wykonawca.
14) do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy ponadto wykonywanie
innych, nie wymienionych wyżej czynności, właściwych dla rodzaju i typu urządzenia
wynikających z DTR oraz instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w kotłowni.
2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do terminowej zapłaty uzgodnionego
wynagrodzenia.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia
2021 r.
2. Dla celów umowy za sezon grzewczy uważa się okres od 15 października 2020 r.
do 15 kwietnia 2021 r. i od 15 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. –
z zastrzeżeniem, że o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca
zostanie poinformowany pisemnie, faxem lub e-mail z 2-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia wykazu pracowników wraz z posiadanymi
przez nich uprawnieniami i numerami telefonów wskazanymi do kontaktów
z Zamawiającym i w porozumieniu z Zamawiającym.
4. Do wykonania czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia będą kierowani
pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę.
5. W każdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania prac przez
pracowników niezatrudnionych na umowę o pracę zostanie sporządzona notatka oraz
naliczona kara umowna zgodnie z § 6, pkt 5.
6. Wykonawca na własny koszt prowadzi pełny zakres prac określonych w opisie przedmiotu
zamówienia, instrukcjach obsługi, DTR i Polskich Normach oraz zapobiega
przedwczesnemu zużyciu przekazanych do eksploatacji obiektów i urządzeń.
7. Zamawiający w dniu rozpoczęcia realizacji usługi przekaże Wykonawcy kotłownię
(pomieszczenia, urządzenia energetyczne, wyposażenie) na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, który stanowić będzie integralną część umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia pełnej odpowiedzialności finansowej za
powierzone mienie Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników, osoby i prace wykonywane
zgodnie z niniejszą umową, jak i za działania oraz zaniechania własne.
10.
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
podwykonawcy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób które wykonują wszelkie
czynności wchodząc w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia określone
w ustępie nr 4 niniejszego paragrafu. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw.
pracowników fizycznych.

11.
W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania
czynności przez te osoby, przedstawić Zamawiającemu (osobie wymienionej w § 9 ust. 1)
oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu
zamówienia.
12.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności
związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz z określeniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,
podwykonawcy.
13.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 3 ust. 11
umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę.
14.
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownikami świadczącymi usługę będą osoby,
które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz spełniały wszystkie warunki
wskazane w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.
15.
O każdej zmianie personalnej osób wymienionych w § 3 ust. 11 umowy Wykonawca
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego. Wykonawca będzie mógł wprowadzić
na teren świadczenia usługi nowe osoby dopiero po dokonaniu zmiany u Zmawiającego.
16.
Zmiany, o których mowa w ust. 15 wymagają przedłożenia Zamawiającemu
dokumentów wyszczególnionych w § 3 ust. 11 umowy.
17.
Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do
skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym ust. 11
umowy. Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia - do wglądu - kopi zanonimizowanych
umów o pracę oraz zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dla osób, których
dotyczy oświadczenie sprecyzowane w ust. 12 umowy.
18.
Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”.
19.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca pobierał będzie wynagrodzenie miesięczne
brutto.
2. Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę cena brutto opisanej usługi w paragrafie 1 i 2
za cały okres trwania umowy wynosi ………………………………………………. zł. brutto,
(słownie: ………………………………………………………………………………………….).
1. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy zastosowaniu metody podzielonej
płatności (split payment).
2. Termin płatności za wykonane usługi – ….. dni od daty otrzymania faktury.
3. Faktury będą wystawiane za okres rozliczeniowy jakim jest jeden miesiąc. W miesiącach
letnich (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) faktura będzie wystawiana za okres
rozliczeniowy jakim jest jeden miesiąc w wysokości ……………………………. zł. brutto.

W miesiącach zimowych (listopad, grudzień,styczeń, luty, marzec) faktura będzie
wystawiana za okres rozliczeniowy jakim jest jeden miesiąc w wysokości
………………………………. zł. brutto.
Za miesiąc październik faktura będzie wystawiona w następujący sposób: za okres 1-15
październik według stawki miesiąca letniego tj. w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia
za miesiąc letni, a za okres 16-31 października według stawki miesiąca zimowego,
tj. w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia za miesiąc zimowy.
Za miesiąc kwiecień faktura będzie wystawiona w następujący sposób: za okres 1-15
kwiecień według stawki miesiąca zimowego, tj. w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia
za miesiąc zimowy, a za okres 16-30 kwiecień według stawki miesiąca letniego,
tj. w wysokości połowy kwoty wynagrodzenia za miesiąc letni,.
§5
1. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy.
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli jest upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kłodzku.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi a w szczególności
w przypadku stwierdzenia braku właściwej temperatury powietrza w pomieszczeniach
oraz temperatury ciepłej wody użytkowej Zamawiający wezwie (pisemnie, faksem, emailem) Wykonawcę - na adres wskazany w niniejszej umowie do usunięcia wad
wyznaczając nieprzekraczalny termin. Termin wezwania może być natychmiastowy
w przypadku wystąpienia okoliczności stwarzających zagrożenie zdrowia lub mienia.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nierzetelnego wykonania usługi, osoba
kontrolująca sporządza pisemny protokół z kontroli i dostarcza go niezwłocznie
Wykonawcy.
§6
1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzestrzeganie obowiązków
określonych w § 2 niniejszej umowy stwierdzone w danym miesiącu na podstawie
co najmniej dwukrotnych uzasadnionych pisemnych skarg mieszkańców posesji lub
przez osoby określone w § 5 ust 1 w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego, za
każde stwierdzone uchybienie, które nie zostało usunięte w czasie 5 godzin od
momentu zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu uchybienia.
W razie opóźnienia w rozpoczęciu sezonu grzewczego lub przerw w dostawie energii
cieplnej Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 500 zł. za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu sezonu grzewczego lub
przerwy w dostawie ciepła.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% ceny oferty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% ceny oferty.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) 500,00 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie ustaleń
zawartych w § 3 ust.4,5 niniejszej umowy w stosunku do jednej osoby i jednej doby
trwania naruszenia;
b) 500,00 zł za brak przekazania dokumentów określonych w niniejszej umowie oraz
opisie przedmiotu zamówienia za każdy dzień po upływie wymaganego terminu.
W przypadku kiedy opóźnienie w przedłożeniu wymaganych dokumentów –
oświadczeń przekroczy 5 dni Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy.

6.
7.
8.

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, strony mają prawo
do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Łączna suma kar umownych naliczonych przez Stronę nie może przewyższyć 50 %
wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2.
Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z bieżącego wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§7

1.

2.

a)
b)

W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków
umownych, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, naliczając kary umowne w wysokości przewidzianej
w § 6 ust 1.
Rażące naruszenie obowiązków umownych w szczególności ma miejsce wtedy, gdy:
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie wykonywania usługi lub
zawiesi jej wykonywanie w całości lub części,
Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową przy czym wcześniej zostały
wniesione przez mieszkańców danej posesji lub przez osoby określone w § 5 ust 1
dwukrotne pisemne uzasadnione skargi na nienależyte wykonywanie zobowiązań
umownych.
§8
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 umowy, w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem
nieważności, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,
5) skrócenia lub wydłużenia terminu realizacji usługi palenia w kotłach
centralnego ogrzewania w razie występowania warunków atmosferycznych
powodujących powyższą konieczność.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 - 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej

stawki godzinowej, przepisów dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz przepisów
zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku
ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników, o których mowa § 3 ust. 10
do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzeń pracowników, o których mowa w § 3 ust. 10.
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2- 4, jeżeli z wnioskiem występuje
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,
w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników, o których mowa § 3 ust. 10, wraz z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
pracowników, o których mowa § 3 ust. 10, wraz z kwotami składek uiszczanych
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę oraz kwotami
przekazywanymi do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej
przez Wykonawcę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów, z których
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w
tym pisemnych zestawień wynagrodzeń, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 2 oraz
dokumentów wymienionych w pkt 3.
10. W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8,
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w

jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz
z uzasadnieniem.
11. Strona, o której mowa w ust. 11, może jednokrotnie ponownie wystąpić z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 8 przedstawiając okoliczności, których Strona nie mogła
z przyczyn od niej niezależnych wykazać w pierwszym wniosku. W takim przypadku
przepisy ust. 8 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio.
12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
13.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 z wnioskiem występuje
Zamawiający. Wniosek inicjujący zamianę zawierać będzie: opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany oraz opis wpływu zmiany na
realizacje usługi i termin wykonania Umowy.
14. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§9
1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej
umowy jest pracownik Zarządcy Nieruchomości - Zakładu Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminny Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29
w osobie:
……………………………………………………………………………………………………….
tel,
fax,
…...................................................................................................................

e-mail

2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest:
……………………………………….........................................…………….………………..………..............

tel,
fax,
…...................................................................................................................

e-mail

§ 10
1.
2.
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd
Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zarządcy Nieruchomości Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminny Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.
w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29.
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