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UMOWA (projekt) 
na wykonanie usługi 

prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych 
 
 
zawarta w Kaliszu w dniu …………... pomiędzy: 
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z o.o. 
z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy al. ks. Jerzego Popiełuszki 3,  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000062694, 
kapitał zakładowy 47.032.000 PLN, NIP 618-17-94-690, REGON 250741642,  
zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Górskiego - Prezesa Zarządu Spółki, 
 
a Firmą 
 
………………………………………………………………….  , (adres)……………………………… 
NIP ………………………………….. ,REGON …………………………………….. , 
reprezentowanym przez właściciela …………………………………  , zwanym dalej „Zleceniobiorcą”. 
 

§ 1 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje się, w zlokalizowanych w Kaliszu obiektach 

Zleceniodawcy, prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji następujących urządzeń technicznychi 
instalacji: 
1/ kotłownia gazowa w budynku wielorodzinnym przy ul. Winiarskiej 5-7 
2/ węzeł cieplny w budynku wielorodzinnym przy ul. Bujnickiego 17-19 
3/ kotłownia gazowa w budynku wielorodzinnym przy ul. Prostej 4 
4/ kotłownia gazowa zlokalizowana przy budynku wielorodzinnym na ul. Rodzinnej 3, obsługująca trzy  
     budynki: ul. Rodzinna 1, ul. Rodzinna 3, ul. Rodzinna 5 
5/ instalacja wewnętrzna c.w.u.i c.o.w budynkach na w/w lokalizacjach, wyłącznie w przypadku    

powstania usterek/awarii związanych z brakiem właściwej cyrkulacji tych instalacji, dla usunięcia których 
niezbędne jest korzystanie z urządzeń regulacyjnych w kotłowni gazowej/węźle cieplnym. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków i prac, które Zleceniobiorca powinien wykonywać na podstawie niniejszej 
umowy, zawiera załącznik do umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest zgłaszać Zleceniodawcy konieczność wymiany urządzeń i dokonywania 
napraw, których pracochłonność przekracza 1 r-g. 

 
§ 2 

1. Umowę zawarto na czas nieokreślony od dnia jej zawarcia. 
2. Strony mogą wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 
 

§ 3 
Zleceniobiorca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonywania robót stanowiących przedmiot 
umowy i zobowiązuje się wykonywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej. 
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§ 4 

1. Miesięczne wynagrodzenie Zleceniobiorcy za prowadzenie: 
a) bieżącej eksploatacji i konserwacji kotłowni w zakresie opisanym w § 1 ust.1 pkt.1-4wynosi . .

 . .  zł (słownie: . ……….……... .) netto. 
b) w przypadku powstania usterki/awarii instalacji wewnętrznej w budynku i w lokalach 

mieszkalnych, która będzie skutkowała brakiem zasilania ciepłej wody użytkowej i brakiem 
funkcjonowania centralnego ogrzewania (dotyczy w § 1 ust.1 pkt.1-4), Wykonawca będzie rozliczał 
wykonane roboty na podstawie zestawienia kosztorysowego   powykonawczego,  w oparciu o : 

 - jednostkową stawkę roboczo-godziny wynoszącą w wysokości  . . .  zł 
 - poniesione koszty materiałów (bez kosztów zakupu) 

 - koszty jednorazowego dojazdu  w wysokości . . . .  zł. 
 Do podanych kwot  wynikających   z   rozliczenia   wykonanych   robót   doliczony zostanie podatek  
                 VAT w  przepisowej wysokości. 

2. Na koniec każdego miesiąca Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT. Zapłata nastąpi 
przelewem na rachunek Zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od daty przejęcia faktury. 

3. Określone w §4 ust.1awynagrodzenie nie obejmuje kosztu wymiany urządzeń i części, niezbędnych dla 
prawidłowej eksploatacji określonych w § 1 ust.1 obiektów. Pod pojęciem kosztu wymiany rozumie się 
zarówno koszt urządzenia czy części, jak również związany z wymianą koszt robocizny. 

 
 
 

§ 5 
Strony stwierdzają, że obiekty określone w § 1 ust.1 pkt. 1 -4są w dyspozycji Zleceniobiorcy w dacie 
podpisania umowy. Ewentualne uwagi do stanu obiektów Zleceniobiorca zgłosi w oddzielnym protokole. 
 

§ 6 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 
 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  i 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
§ 8 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zleceniodawcy. 

§ 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 

Zleceniobiorca:      Zleceniodawca: 
 
 

 
 

 …………………………………    …………………………… 
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Załącznik do umowy z dnia . . .  2020r 

 
 

SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  OBOWI ĄZKÓW  I  PRAC 
 
  I.  Podstawowym obowiązkiem Zleceniobiorcy jest utrzymanie bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych  
      w obiektach oraz sprawności wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. 
 II. Zakres obowiązków i prac dotyczących eksploatacji kotłowni gazowej (budynek przy ul. Winiarskiej 5-7,  
      ul.Prosta 4, oraz 3 budynków przy ul. Rodzinnej). 

1. Eksploatacja bieżąca kotłowni: 
- kontrola i  nastawa parametrów pracy kotłów, kontrola i nastawa automatyki sterującej, 
- kontrola i uzupełnienie stanu wody w instalacji C.O., 
- kontrola armatury, pomp, ciepłomierzy, filtrów itp., 
- kontrola szczelności instalacji gazowej w kotłowni, 

  - kontrola poprawności działania systemu eksplozymetrycznego gazu, 
  - kontrola i okresowe przeglądy detektorów gazu, syreny i głowicy MAG, 
  - kontrola działania instalacji elektrycznej i automatyki, 
  - załączanie i wyłączania centralnego ogrzewania w budynku, 
  - drobne naprawy, których pracochłonność nie przekracza 1r-g, 
  - utrzymanie czystości w pomieszczeniu kotłowni. 
2. Przegląd sezonowy (dwa razy w roku): 
  - przegląd instalacji gazowej w kotłowni,wraz z przekazaniem przed rozpoczęciem każdego  

sezonu grzewczego protokołu potwierdzającego sprawność techniczną, w nawiązaniu do     
wymogów określonych w przepisach Prawa Budowlanego art.62 ust.1 pkt.1c. 

  - przegląd i regulacja parametrów pracy palników Giersch, 
  - analiza spalin wraz z wydrukami, 
  - wyczyszczenie kotłów po sezonie grzewczym, 
  - przegląd instalacji technologicznej kotłowni, 
  - przegląd systemu eksplozymetrycznego gazu, 
  - przegląd urządzeń automatycznego sterowania, parametrów pracy, nastaw itp., 

- przekazywanie protokołów z wszystkich w/w czynności zgodnie z przepisami i zaleceniami    
  producentów urządzeń. 
 

III. Zakres obowiązków i prac dotyczących eksploatacji węzła cieplnego (budynek przy ul. Bujnickiego 17-19): 
- kontrola i odczyt parametrów pracy węzła, 
- kontrola i uzupełnienie stanu wody w instalacji C.O., 
- kontrola armatury, pomp itp., 
- kontrola nastaw automatyki sterującej, 
- kontrola instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła, 
- czyszczenie w węźle filtrów, 
- załączenie i wyłączenie centralnego ogrzewania budynku, 
- drobne naprawy, których pracochłonność nie przekracza 1r-g, 
- utrzymanie czystości w pomieszczeniu węzła. 
 

IV. Dyspozycyjność pracownika serwisowego do godz. 22.00 (w tym niedziele i święta) – dyżur pod telefonem –  
………………………………. 
 

Zleceniobiorca:      Zleceniodawca: 
 

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


