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d)  .… netto za przegląd jednego lokalu w przypadku sprawdzenia poniżej niż 75% lokali 

w danym budynku (słownie złotych: … gr. …/100 netto). 

2. Kwota łącznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy w okresie 

jej trwania nie może być wyższa niż  netto …………. zł (słownie złotych:  ....................... 

…/100), powiększoną o należny podatek VAT, tj.: ………………… złotych brutto (słownie: 

……………………………………..…. …/100). 

3. Kwoty wynagrodzenia określone w ust. 1 i 2 pozostają niezmienne przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy za wyjątkiem urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 

podatkowych (w tym zmiany podatku VAT). 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, ewentualne 

koszty prowadzenia prac (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, zawiadomienia), 

sprawdzenia szczelności instalacji i poprawności działania urządzeń gazowych 

oraz ewentualne prace konieczne do usunięcia nieszczelności, i inne niezbędne czynności 

potrzebne do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc z dołu, na podstawie faktur do których dołączone 

zostaną: 

1) protokoły odbioru prac związanych z usunięciem nieszczelności,  

2) protokoły przeglądów technicznych instalacji gazowej w lokalu, podpisane 

przez lokatorów, 

3) protokoły przeglądów technicznych instalacji gazowej w budynku, podpisane 

przez lokatorów, 

6. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie w terminie do 45 (czterdzieści pięć) dni od dnia 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. Prawidłowo wystawione faktury należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, 

tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, pok. nr 4. 

7. Faktura będzie wystawiania przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług.   

 § 4. 

Terminy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony licząc od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć przedmiotową umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i winno zawierać uzasadnienie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca 

harmonogramu szczegółowego przeglądu poszczególnych budynków. Pierwszy harmonogram 

szczegółowy zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 15 dni od podpisania umowy. 

 

§ 5. 

Nadzór 

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego będzie sprawował  

Pan …………………………. .  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy będzie 

kierownik robót: Pan  …………………. . 

3. Zmiany w zakresie osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany 

umowy, ale informacja o ich zmianie powinna być przekazana drugiej stronie na piśmie. 

 

§ 6. 

Gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należytą jakość  

i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, przez okres 12 miesięcy od daty odbioru 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne  

i prawne wykonanych robót. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności, zmniejszenie 




















