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 Umowa o świadczenie usług 
dotyczących napraw awaryjnych i konserwatorskich 

z wyłączeniem prac remontowych,
zawarta dnia …..... ….......... 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju, której stronami są:

1. Jastrzębskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  „DASZEK”  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041091, Kapitał Zakładowy Spółki wynosi
13 725 000 zł, reprezentowane przez Zarząd w osobach: 
 - Ernest Famulski - Prezes Zarządu, 

  - Dariusz Chmielewski - Członek Zarządu, zwane w treści umowy Zamawiającym.

2. …................................................ , zwany w treści umowy Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  dotyczących  drobnych

napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego
budynków i lokali oraz do dokonywania wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej
ich  eksploatacji  dla  Jastrzębskiego  Towarzystwo Budownictwa  Społecznego „Daszek” Sp.  z  o.  o.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15, polegających w szczególności na wykonywaniu
prac naprawczych lub konserwatorskich zlecanych na bieżąco przez Zamawiającego, w zależności od
potrzeb i zaistniałej sytuacji, w tym między innymi:
1) malowaniu ścian, sufitów, 
2) napraw i konserwacji elementów drewnianych małej architektury,
3) gipsowaniu, szpachlowaniu ścian, sufitów, napraw elewacji,
4) płytkowaniu,
5) wierceniu otworów, montażu kołków,
6) instalacji rolet, karniszy, żaluzji,
7)  wymianie,  naprawie  (instalowaniu)  i  konserwacji  instalacji  elektrycznych,  w  tym  gniazdek,
przełączników, bezpieczników,
8) wymianie, naprawie, montażu i konserwacji instalacji oświetleniowej i elementów oświetlenia,
w tym żarówek, świetlówek, lamp, lampek,
9)  wymianie,  naprawie  i  konserwacji  instalacji  wody  i  centralnego  ogrzewania,  w  tym  kranów,
uszczelek, zaworów, spłuczek, syfonów, rur, kontroli szczelności instalacji, kaloryferów, pieców,
10) regulacji drzwi i okien,
11) pracach ślusarskich, w tym montażu i regulacji zamków,
12) montażu listew przypodłogowych i cokołów,
13)  naprawie  mebli,  instalacji  akcesoriów  meblowych  i  elementów  biurowych,  w  tym  luster,
wieszaków, elementów ściennych, tablic, drobnych naprawach wyposażenia biur.

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w następujących budynkach, zlokalizowanych w Jastrzębiu-
Zdroju pod adresami:
- budynek mieszkalny przy ul. Truskawkowej 1, 1A,
- trzy budynki mieszkalne przy ul. Marusarzówny 25 -25, 27 -29, 33, 35 – 41,
- budynek mieszkalny przy ul. Witczaka 4ABC,
- budynek – siedziba Spółki JTBS „Daszek” przy ul. 1 Maja 15,
- lokale użytkowe będące w zarządzie JTBS „Daszek” Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleceń dotyczących wykonania usługi odpowiednio:

– do 7 dni roboczych w przypadku zgłoszeń nie wymagających pilnej realizacji,
– w przypadkach wystąpienia awarii wymagających natychmiastowej interwencji (tj. w przypadkach
zagrożenia  dla  życia,  zdrowia  lub  mienia):  bezzwłocznie  lecz  nie  dłużej  niż  do  3  godzin
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zabezpieczenie  przed  dalszymi  skutkami  awarii,  do  12  godzin  usunięcie  awarii.  Jeżeli  usunięcie
awarii  jest  niemożliwe  do  12  godzin  z  przyczyn  technicznych,  Wykonawca  zaraz po rozpoznaniu
uszkodzenia zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o przyczynach awarii i przewidywanym
czasie jej usunięcia.

2. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę wykonania usługi także za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres  ….....................  lub telefonicznie  na  numer …........................  .  Zgłoszenie
telefoniczne wymaga następnie potwierdzenia pisemnego.

§3
1. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji  obowiązków wynikających z  niniejszej  umowy wskaże

Zamawiającemu osoby, przy pomocy których będzie je realizował. 
2. Wykonawca nie  może powierzyć  prac  wymienionych w §1 innym osobom,  poza wymienionymi

w ust. 1, bez zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca  nie  może  powierzyć  realizacji  przedmiotu  umowy  podwykonawcom  bez  uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza i  gwarantuje,  że wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub przy

których pomocy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy posiadają uprawnienia,
wiedzę i odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności, o których mowa w §1 Umowy.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  uprawnienia  wymagane  przepisami  prawa  do
wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  oświadcza,  iż  wykona  przedmiot  umowy  rzetelnie,
z zachowaniem należytej  staranności,  zgodnie z postanowieniami niniejszej  umowy i  kompletnie
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  porządku  podczas  wykonywania  zleconych  prac,
przestrzegania  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów  przeciwpożarowych  oraz
wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.

7. Wykonawca  zobowiązany  będzie  każdorazowo  do  zapewnienia  warunków  do  realizacji  robót
wynikających  z  niniejszej  umowy  oraz  uporządkowania  pomieszczenia  i  terenu,  w  którym
wykonywane były czynności, o których mowa w §1. 

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zgłaszania  Zamawiającemu  uwag  i  wskazówek  mogących  mieć
wpływ  na  podniesienie  bezpieczeństwa,  obniżenie  kosztów  lub  zapobieganie  powstaniu  szkody
w mieniu Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
lub podczas realizacji niniejszej umowy.

§4
1. Wykonawca  każdorazowo  po  wykonaniu  usługi  będzie  wystawiał  protokół  z  wykonanych  prac,

zawierający między innymi zakres wykonanych prac, liczbę przeprowadzonych godzin oraz wykaz
wykorzystanych materiałów wraz z ich ilością. Tak sporządzony protokół będzie stanowił podstawę
do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, a następnie wypłacenia wynagrodzenia oraz zwrotu
kosztów  zakupionych  materiałów  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotowej  usługi.  Protokół
wystawiony  przez  Wykonawcę  będzie  podlegał  akceptacji  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  jest
uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu.

2. Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  o  sytuacji  związanej  z  możliwością  przekroczenia
miesięcznego 50 godzinnego limitu czasu pracy. Przekroczenie  miesięcznego 50 godzinnego limitu
czasu pracy Wykonawcy każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego.

3. Potrzebę  zakupu  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca
każdorazowo  będzie  zgłaszał  Zamawiającemu.  Po  uzyskaniu  odpowiedniej  zgody  Wykonawca
dokona zakupu potrzebnych materiałów niezbędnych do wykonania prac.

§5
Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia Wykonawcy:

1. Za  wykonane  prace,  o  których  mowa  w  §1  umowy,  po  ich  przyjęciu  przez  Zamawiającego
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Wykonawcy zostanie miesięcznie wypłacone wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …........... zł netto
(słownie: ….......)  plus właściwa stawka podatku VAT w ramach limitu wynoszącego do 50 godzin
pracy,  co  stanowi  ….............zł  netto/roboczogodzinę  (słownie:  …........),  plus  właściwa  stawka
podatku VAT. Za każdą dodatkową godzinę pracy ponad ustaloną powyżej, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie  w  wysokości  …........  zł  netto  (słownie:  …....................  ),  plus  właściwa  stawka
podatku VAT. W wynagrodzenie, o którym mowa powyżej (ryczałtowe, za roboczogodzinę) wliczone
są  koszty pośrednie Wykonawcy, między innymi narzędzia (bez narzędzi  jednorazowego użytku),
odzież ochronna, dojazdy, koszty magazynu i zysk.
Dodatkowo Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów za zakupione materiały niezbędne to realizacji
umowy, na podstawie cen średnich Sekocenbud.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do siedmiu dni od ostatniego dnia
miesiąca, w którym świadczona była usługa. 

3. Wykonawca  wraz  z  fakturą  obowiązany  jest  przekazać  Zamawiającemu  informację  o  liczbie
dodatkowych godzin przeznaczonych przez niego na realizację usługi objętej niniejszą umową.

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie z dołu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany  w  fakturze  VAT  w  terminie  do  14  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

5. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury protokół, o którym mowa w §4 umowy. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia

faktur bez swojego podpisu.

§6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe
w  wyniku  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  określonych  niniejszą  umową.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  sposób  wykonywania  przedmiotu  umowy przez
Wykonawcę oraz osoby, przy pomocy których Wykonawca będzie go realizował oraz za szkody, jakie mogą
powstać podczas wykonywania czynności,  o których mowa w §1 umowy. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego zastrzeżeń,  co do jakości  wykonywanych prac,  Wykonawca zobowiązuje  się  do podjęcia
natychmiastowych działań zmierzających do poprawy sposobu wykonywania  prac.  W razie  stwierdzenia
nienależytego wykonywania prac, na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykona prace ponownie, na swój
własny koszt. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone niewykonaniem
lub  nienależytym  wykonaniem  umowy  oraz  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę lub którąkolwiek z osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy.
W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne zniszczenie
lub uszkodzenie sprzętu lub urządzeń dokonane przez Wykonawcę lub którąkolwiek z osób, przy pomocy
których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie  szkody,  które  mogą  powstać  w  mieniu  Zamawiającego  w  związku  z  niezrealizowaniem  lub
nieterminowym zrealizowaniem czynności, o których mowa w §1 Umowy, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach:
1)  W  wysokości  100  (stu)  stawek  godzinowych  wskazanych  w  §5  ust.  1  umowy  w  przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2)  W  wysokości  100  (stu)  stawek  godzinowych  wskazanych  w  §5  ust.  1  umowy  w  przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
3) W wysokości  100 (stu) stawek godzinowych wskazanych z §5 ust.  1  umowy w przypadku co
najmniej dwukrotnego nienależytego lub nieterminowego wykonania czynności objętych niniejszą
umową  przez  Wykonawcę  lub  którakolwiek  z  osób,  przy  pomocy  których  Wykonawca  będzie
realizował przedmiot umowy,
4) W wysokości 5 (pięciu) stawek godzinowych wskazanych w §5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w realizacji usługi zgłoszonej przez Zamawiającego.
Kwoty pozostałe z tytułu naliczenia kar wymienionych powyżej zostaną potrącone z wynagrodzenia
Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
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Strony  postanawiają,  że  w  przypadku,  gdy  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem  umowy  przekracza  wysokość  kar  umownych  lub  gdy  przyczyna  szkody  nie  jest  ujęta
w  zapisie  o  karach  umownych,  stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach
ogólnych. W przypadku nie przystąpienia do usuwania zgłoszonej usterki lub awarii w terminie określonym
umową i  nie przystąpienia do usunięcia mimo ponowienia przez Zamawiającego wezwania do działania
z  przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy lub w przypadku nieusunięcia usterki  lub awarii  w terminie
potrzebnym niezbędnym do ich usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może zlecić
wykonanie  prac  osobom  trzecim,  a  całkowitymi  poniesionymi  przez  Zamawiającego  w  związku  z  tymi
kosztami usunięcia powstałych z tego tytułu ewentualnych szkód obciążyć Wykonawcę. Zamawiający może
również  odstąpić  od  umowy  w  sytuacjach  przewidzianych  w  Kodeksie  Cywilnym.  Oświadczenie
o odstąpieniu dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.

§7
1. Umowa została zawarta na czas określony, to jest od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2021

roku. Strony umowy przewidują możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na czas nie dłuższy
niż o trzy miesiące. Przedłużenie umowy powinno mieć formę aneksu.

2. Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron,  z  zachowaniem  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W  przypadku  rażącego  naruszenia  postanowień  umownych  przez  Wykonawcę,  w  tym
w  szczególności  co  najmniej  trzykrotnego  nierealizowania  lub  nieterminowego  zrealizowania
zleconego zadania, Zamawiającemu przysługuje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym,
bez zachowania okresu wypowiedzenia.

4. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego osoby:
- Ernest Famulski – tel. 504 445 697,
- Dariusz Chmielewski – tel. 504 445 690.
b) ze strony Wykonawcy osoby:
- …............................................................

§8
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
wzajemnych  negocjacji,  a  dopiero  w  przypadku  ich  niepowodzenia  przed  sądem  właściwym  dla
Zamawiającego.

§9
1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  obowiązujące

prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną

w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

 


