
Załącznik nr 1 

 

……….………………………………………………….. 
                                                                                                                                                                                         miejscowość                                                                    data  

 

Pabianicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

ul. Zamkowa 42/44 

95-200 Pabianice 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa  

Siedziba  

Tel./ fax.  

NIP  

REGON  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na „usługi kominiarskie w budynkach 

znajdujących się w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” oferujemy 

wykonanie zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie 

  z podziałem: 

1) wykonanie przeglądów okresowych przewodów kominowych  

 

- lokal mieszkalny wyposażony w gazowy podgrzewacz wody  

netto …………….. zł / 1 lokal  

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

- lokal mieszkalny bez gazowego podgrzewacza wody 

netto …………….. zł / 1 lokal  

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

- garaż 

netto …………….. zł / 1 garaż  

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

- lokal użytkowy, składający się  od 1 – 5  pomieszczeń  

netto …………….. zł / 1 lokal 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

- lokal użytkowy, składający się  od 6 – 10  pomieszczeń  

netto …………….. zł / 1 lokal 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 



- lokal użytkowy, składający się  od 11 – 15  pomieszczeń  

netto …………….. zł / 1 lokal 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

- lokal użytkowy, składający się  od 16 – 30 i więcej pomieszczeń  

netto …………….. zł / 1 lokal 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

2)  czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

3)   czyszczenie przewodów kominowych spalinowych  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

4) demontaż i montaż metalowych głowic kominowych 

netto …………….. zł / 1 głowicę 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

5) uszczelnienie przewodu kominowego wentylacyjnego wsadem typu ALUFOL 

netto …………….. zł / 1 mb 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

6) uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego typu ALUFOL 

netto …………….. zł / 1 mb 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

7) udrożnienie przewodu kominowego  

netto …………….. zł / 1 m.b. 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

8) połączenie rurą niepalną kratki wentylacyjnej w szachcie z przewodem kominowym  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

9) wycięcie otworu na płycie szachtu i założenie kratki wentylacyjnej  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 



10) podkucie otworu 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

11) podkucie otworu w glazurze lub boazerii 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

12) wykucie otworu w ścianie murowanej  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

13)  wykucie otworu w ścianie murowanej obłożonej  glazurą lub boazerią 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

14) założenie dekunku  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

15) obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianie murowanej 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

16) zamurowanie otworu po likwidowanym włączeniu 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

17) montaż na pojedynczym przewodzie kominowym nasady kominowej ocynkowanej   

ocieplonej z głowicą typu TURBOWENT  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

18) montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej podwyższającej pojedynczy 

przewód kominowy o wys. 1,0 m  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

19) montaż nasady kominowej z blachy kwasoodpornej ocieplonej podwyższającej 

pojedynczy przewód kominowy o wys. 1,0 m  

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 



20) montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej podwyższającej pojedynczy 

przewód kominowy o wys. 1,0 m z głowicą typu TURBOWENT 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

21) montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych 

zbiorczego i dosyłowych z głowicą typu TURBOWENT 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

22) montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych 

zbiorczych i dosyłowych podwyższających przewody kominowe o wys. 1,0 m   

z głowicą typu TURBOWENT 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

23) montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych 

zbiorczych i dosyłowych podwyższających przewody kominowe o wys. 1,0 m   

z głowicą typu CAGA 

netto …………….. zł / 1 szt 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 

 

24) ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji, przewodów kominowych  

w lokalu – zgłoszenie awarii lub ustalenie prawidłowości wykonania napraw  

netto …………….. zł / 1 lokal 

VAT……………..zł 

brutto……………zł 
 

25) nośniki kosztów dotyczące usunięcia awarii 

- stawka roboczogodziny ……..zł/r-g 

-  stawka kosztów pośrednich od R+S …….% 

- Zysk …….% 

- Vat……..% 

 

 

W przypadku nie przyjęcia oferty albo wycofania oferty przed upływem terminu składania 

ofert wadium należy zwrócić na konto: 

 

                          

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta               .......................................................... 
         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 



Oferowane ceny uwzględniają wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

Upoważniamy Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową i jej wyznaczonych przedstawicieli do 

przeprowadzenia wszelkich badań lub dochodzeń w celu weryfikacji  oświadczeń, 

dokumentów i informacji składanych wraz z niniejszą ofertą. 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta               .......................................................... 
         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1. ………………………………………….…………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………….……………………………………………… 

 

3. …….………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………….…………………………………………………………………………………… 

 

5. ……………….……………………………………………………………………………… 

 

6. …………………….………………………………………………………………………… 

 

7. ………………………….…………………………………………………………………… 

 

8. ……………………………….……………………………………………………………… 

 

9.   ……………………………….……………………………………………………………… 

 

10.   …………………………….……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć firmowa Oferenta                      .......................................................... 

         (imię i nazwisko) 

                       podpis Oferenta



 

 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że : 

1. Okoliczności wskazane w art.24 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo o zamówieniach 

publicznych (Dz. U. 2018.1986 z dnia 16.10.2018) nie dotyczą mnie ani mojego 

przedsiębiorstwa. Przyjmując do wiadomości, że przetarg organizowany przez Pabianicką  

Spółdzielnię Mieszkaniową w Pabianicach nie jest przetargiem w trybie ustawy Prawo 

 o zamówieniach publicznych, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Pabianicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa może odstąpić od zawartej umowy, gdyby powyższe 

oświadczenie nie było zgodne z prawdą. 

2. Nie pozostajemy w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami 

postępowania, w tym także z Zamawiającym lub z osobami ze strony Zamawiającego 

biorącymi udział w postępowaniu zgodnie z przepisami prawa. 

3. Nie zostało wszczęte wobec nas postępowanie likwidacyjne oraz nie ogłoszono upadłości. 

4. Zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia  i specyfikacją, do których nie wnosimy 

uwag. 

5. W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się posiadać 

polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarówno przed 

podpisaniem umowy jak i przez cały okres jej realizacji. 

6. Dysponujemy  wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi  do wykonania przedmiotu zamówienia. W złożonej ofercie przetargowej 

gwarantujemy dołożenia wszelkich starań,  aby zrealizować zamówienia z należytą 

starannością wymaganą dla  tego rodzaju zamówień, w sposób profesjonalny                             

i kompetentny. 

7. Akceptujemy projekt umowy i w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej 

podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Jestem*/nie jestem* podatnikiem podatku VAT. 

 

 

 

 

 

 
 ..........................................................                                          ......................................................... 
       (data)                                                   (imię i nazwisko) 

                            podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 
............................................................................. 

(pieczęć Oferenta) 

 

                             WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ 

 
Wykaz  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług  

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

rodzaj zamówienia 

oraz wartość 

czas realizacji                

(należy podać daty) nazwa i adres 

Zamawiającego  początek koniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
        

W załączeniu: 

dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione prace zostały wykonane należycie (referencje) 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                                       ......................................................... 
       (data)                                                   (imię i nazwisko) 

                           podpis Oferenta 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 

 
............................................................................. 

(pieczęć Oferenta) 

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW 

do wykonania zamówienia 

 
Oświadczam, że przy realizacji niniejszego zamówienia będą brały udział osoby wymienione w tabeli 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Posiadane 

uprawnienia 
Nr uprawnień 

Rola w wykonaniu 

nin. zamówienia 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

W załączeniu: 

- poświadczone kopie posiadanych uprawnień 

- poświadczone kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 

 
 

..........................................................                                                       ......................................................... 
       (data)                                                   (imię i nazwisko) 

                           podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 

............................................................................. 
(pieczęć Oferenta) 

 

 

 
                                                                                                            

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

     Przystępując do przetargu na  „usługi kominiarskie w budynkach znajdujących się  

w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”  oświadczamy, że: 

 

1. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikację 

mistrza w rzemiośle kominiarskim zgodnie z art. 62 ust. ust. 6 Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719) § 34.1, § 34.2, § 34.3. 

 

 2.  Przystąpieniu do realizacji zgłoszeń awaryjnych dotyczących sytuacji zagrożenia życia                     

i zdrowia mieszkańców w ciągu : max. do ……….. godzin od otrzymania zgłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................                                                              ......................................................... 
           (data)                                                                                  (imię i nazwisko) 

                                  podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

                                                            



 

 

Załącznik nr 6 

 

U M O W A     -     Projekt  
  

 
zawarta w dniu………………………… r. w Pabianicach pomiędzy Pabianicką Spółdzielnią Mieszkaniową, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000053903, reprezentowaną 

przez: 

dalej Zamawiającym,  

a 

1……………….. 

, zwanymi  dalej Wykonawcą.  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać kontrolę stanu technicznej sprawności 

przewodów kominowych w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wykaz lokalizacji budynków 

przeznaczonych do kontroli wraz z harmonogramem stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5, będący integralną 

częścią umowy. 

2. W zakres powyższych robót wchodzą następujące czynności: 

2.1. dla budynków, w których występują gazowe urządzenia do podgrzewania wody użytkowej: 

- kontrola prawidłowości włączeń do pionów spalinowych, 

- kontrola podłączeń do pionów wentylacyjnych,  

- kontrola szczelności i drożności przewodów kominowych z poziomu dachu przy pomocy kominiarskiego 

kompletu linowego oraz urządzeń dymnych;, 

- czyszczenie przewodów kominowych, 

- wykonanie rysunku obrazującego aktualny stan włączeń do przewodów kominowych. 

- ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji, przewodów kominowych w lokalu – zgłoszenie awarii 

lub ustalenie prawidłowości wykonania napraw 

2.2. dla budynków bez gazowych podgrzewaczy wody użytkowej wchodzą wszystkie czynności 

wymienione w ust. 2.1 lecz bez kontroli prawidłowości włączeń do pionów spalinowych, 

2.3 usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości zleconych przez Zamawiającego  

3. Jeżeli Wykonawca, w trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzi konieczność wykonania napraw  

niezbędnych do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych to naprawy te 

zostaną wykonane przez Wykonawcę po uprzednim  uzgodnieniu z Zamawiającym.  

4. Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca sporządza protokół stwierdzający 

sprawność przewodów kominowych dla każdego budynku, odrębnie wskazanych w załącznikach 

wymienionych w tym ustępie. 

§ 2 

1. Umowę zawiera się na okres  od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. 

2. Szczegółowy termin realizacji robót będzie wykonany zgodnie z harmonogramem sporządzonym według 

załączników nr 1, 2, 3, 4 i 5. 

3. Dodatkowe roboty, o których mowa  w § 1 ust. 3, mające na celu przywrócenie przewodów kominowych do 

właściwego stanu zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminach: 

- dla prac: montaż dekunku, montaż kratki wentylacyjnej, podkucia i wykucia otworu, udrożnienie przewodu 

– do 14 dni, 

- dla prac: regulacja i  przełączenie przewodu kominowego – do 21 dni, 

- dla prac: uszczelnienie przewodu kominowego, montaż nasady – do 30 dni, od daty przekazania 

Wykonawcy odrębnego zlecenia z uwzględnieniem zapisów ujętych w § 7. 

4. Strony ustalają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy 

przyjmuje się ostatni dzień czynności odbiorowych, potwierdzonych protokołem odbioru. 

5. Strony ustalają, że po spisaniu wszystkich protokołów kończących roboty w danej administracji zostanie 

spisany protokół końcowy wskazujący wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 

umowy. 

§ 3 

1. Za wykonanie usług , o których mowa w § 1 ust. 1, ust. 2 pkt.2.1, pkt. 2.2 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie według stawki ryczałtowej  z podziałem jak niżej: 

1.1  kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: 

- za jeden lokal (mieszkalny, użytkowy, pralnię), który wyposażony jest w gazowe urządzenie do 

podgrzewania wody – ……… zł/1 lokal  + podatek VAT; 



 

 

- jw. lecz bez gazowego podgrzewacza –…………..       zł/1 lokal + podatek VAT; 

- za 1 garaż – ……………zł + podatek VAT; 

- za 1 lokal użytkowy, składający się z pomieszczeń szt. 1 - 5 –zł ……………+ podatek VAT; 

- za 1 lokal użytkowy, składający się z pomieszczeń szt. 6 - 10 –zł …………….+ podatek VAT; 

- za 1 lokal użytkowy, składający się z pomieszczeń szt. 11 - 15 –zł…………….. + podatek VAT; 

- za 1 lokal użytkowy, składający się z pomieszczeń szt. 16 - 30 i więcej –……………zł + podatek VAT; 

1.2 czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych – ……..  zł/1 szt. + podatek VAT; 

1.3 czyszczenie przewodów kominowych spalinowych – ……..  zł/1 szt. + podatek VAT 

1.4 demontaż i ponowny montaż metalowych głowic kominowych –…….zł/1 szt. + podatek VAT, 

1.5 ustalenie przyczyny wadliwego działania wentylacji, przewodów kominowych w lokalu – zgłoszenie awarii 

lub ustalenie prawidłowości wykonania napraw – …………zł/1szt. + podatek VAT 

 

§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę nieprawidłowości w działaniu przewodów kominowych 

o których mowa  w § 1 ust. 3 w  postaci: 

- nieszczelności przewodu kominowego, 

- braku drożności przewodu kominowego, 

- braku połączenia pomiędzy włączeniem a kratką wentylacyjną zamontowaną w szachcie sanitarnym   

(wyłącznie w szachtach wykonanych przez Zamawiającego) lub braku takiej kratki, 

- włączeń o zbyt  małych przekrojach (tylko w przypadkach włączeń wykonanych przez Zamawiającego), 

Wykonawca w oparciu o protokół konieczności sporządzony przez strony umowy, na dodatkowe zlecenie 

Zamawiającego, doprowadzi przewód kominowy do należytego stanu, a za wykonane dodatkowe czynności 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

1.1 wykonanie uszczelnienia przewodu kominowego wentylacyjnego wsadem typu ALUFOL: 

- montaż wsadu – …………… zł/mb. 

- roboty wykończeniowe (w tym nasada zadaszająca i wykończenie od strony lokalu) –   zł/1 szt. 

- przygotowanie przewodu kominowego do uszczelnienia –……………zł/mb. 

1.2 wykonanie uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego wsadem typu ALUFOL: 

- montaż wsadu –…………zł/mb.  

- roboty wykończeniowe (w tym nasada zadaszająca i wykończenie od strony lokalu) – 

……………………. zł/1 szt. 

- przygotowanie przewodu kominowego do uszczelnienia –…………zł/mb. 

1.3 za udrożnienie przewodu kominowego w zł/mb. (dot. 1 mb. miejsca z przewężeniem-zapchaniem ) –

…………zł + podatek VAT; 

1.4 za połączenie rurą niepalną kratki wentylacyjnej zamontowanej w szachcie sanitarnym z przewodem   

kominowym w zł/1 szt. –……….zł + podatek VAT; 

1.5 wycięcie otworu na płycie szachtu i założenie kratki wentylacyjnej w zł/1 szt…… –zł + podatek VAT; 

1.6 podkucie otworu w zł/1 szt. –……………..zł + podatek VAT; 

1.7 podkucie otworu w glazurze lub boazerii w zł/1 szt. –………………zł + podatek VAT; 
 

2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia przewodu kominowego w sposób 

uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie, a gdy istnieje możliwość przełączenia włączeń do innego 

przewodu, Wykonawca na dodatkowe zlecenie Zamawiającego dokona takiego przełączenia a za wykonane 

dodatkowe czynności otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

2.1 za wykucie otworu w ścianie murowanej w zł/otwór zł + podatek VAT; 

2.2 za wykucie otworu w ścianie murowanej obłożonej glazurą lub boazerią w zł/1 szt. –………………….zł 

+ podatek VAT; 

2.3 za założenie dekunku w zł/1 szt. –……………zł + podatek VAT; 

2.4 za obsadzenie kratki wentylacyjnej w ścianie murowanej w zł/1 szt. –+ podatek VAT; 

2.5 za zamurowanie otworu po likwidowanym włączeniu w zł/otwór –zł + podatek VAT; 

3. W przypadku demontażu gazowych pogrzewaczy wody w budynku podłączonym do CWU, Wykonawca na 

dodatkowe zlecenie Zamawiającego dokona regulacji przewodów kominowych według cen za roboty 

wskazane w ust. 2. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności montażu dodatkowej nasady kominowej 

Wykonawca na dodatkowe zlecenie Zamawiającego zamontuje odpowiednią nasadę a za wykonane 

dodatkowe czynności otrzyma wynagrodzenie w wysokości jak poniżej: 

 4.1 za montaż na pojedynczym przewodzie kominowym nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej 

        z głowicą typu TURBOWENT w zł/1 szt. –……………zł  + podatek VAT; 

 4.2 za montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej podwyższającej pojedynczy przewód kominowy 

       o wys. 1,0 m w zł/1 szt. –……………zł  + podatek VAT; 

 4.3 za montaż nasady kominowej z blachy kwasoodpornej ocieplonej podwyższającej pojedynczy przewód       



 

 

       kominowy o wys. 1,0 m w zł/1 szt. –…………..zł + podatek VAT; 

 4.4 za montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej podwyższającej pojedynczy przewód kominowy 

       o wys. 1,0 m z głowicą typu TURBOWENT w zł/1 szt. –……………..zł + podatek VAT; 

 4.5 za montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych zbiorczego 

       i dosyłowych z głowicą typu TURBOWENT w zł/1 szt. –……………..zł  + podatek VAT; 

4.6 za montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych zbiorczego 

 i dosyłowych, podwyższającej przewody kominowe o wys. 1,0 m w zł/1 szt. –………zł + podatek VAT; 

4.7 za montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych zbiorczych i      

      dosyłowych, podwyższającej przewody kominowe o wys. 1,0 m z głowicą typu TURBOWENT 

      w zł/1 szt. ……………..zł + podatek VAT; 

4.8 za montaż nasady kominowej ocynkowanej ocieplonej dla przewodów kominowych zbiorczych i      

      dosyłowych, podwyższającej przewody kominowe o wys. 1,0 m z głowicą typu CAGA 

      w zł/1 szt. –……………………zł + podatek VAT,  

 

Ww. ceny obejmują wszelkie czynności i materiały niezbędne do wykonania zleconych prac. 

Wykaz robót niezbędnych do wykonania dla danego budynku lub lokalu zostanie przedłożony niezwłocznie po 

stwierdzeniu konieczności ich wykonania w formie pisemnej w administracji, w której zasobach znajduje się 

budynek. Na tę okoliczność strony winny sporządzić protokół konieczności. Wynagrodzenie za zlecenia 

dodatkowe zostanie wyliczone na podstawie stawek zawartych w § 4. 

5. Na dzień zawarcia umowy przyjmuje się VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania          

usługi. 

6. Wysokość wynagrodzenia za usunięcie awarii będzie ustalana z uwzględnieniem następujących nośników 

kosztów: 

- stawka roboczogodziny ……..zł/r-g 

-  stawka kosztów pośrednich od R+S …….% 

- Zysk …….% 

- Vat……..% 

 § 5 

1. Wykonawca  będzie wystawiał faktury oddzielne dla każdego budynku lub zespołu garażowego oraz rodzaju 

dodatkowych wykonanych prac. 

2. Wystawiając fakturę Wykonawca dołączy schematyczny rysunek podłączeń wraz z protokołem 

stwierdzającym sprawność przewodów kominowych – z opisem: 

- dla budynków bez gazowych podgrzewaczy wody: 

„Przewody kominowe na dzień …………….. są drożne do poziomu kratek wentylacyjnych. Włączenia kratek 

wentylacyjnych prawidłowe. Dokonano czyszczenia przewodów kominowych. Przewody kominowe nadają się 

do dalszej eksploatacji.” 

- dla budynków wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody: 

„Przewody kominowe na dzień …………….. są drożne do poziomu kratek wentylacyjnych i włączeń gazowych 

podgrzewaczy wody. Włączenia kratek wentylacyjnych i gazowych podgrzewaczy wody prawidłowe. Dokonano 

czyszczenia przewodów kominowych. Zaleca się przyłączenie lokali do instalacji CWu.” 

3. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, a co zostanie 

stwierdzone przy wykonywaniu kontroli stanu technicznego sprawności przewodów, o której mowa w § 1 

ust.1 umowy, protokół stwierdzający sprawność przewodów kominowych bez uwag zostanie wystawiony po 

ich wykonaniu przez Wykonawcę. 

4. Fakturę wraz z protokołem z przeglądu i rysunkiem Wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu  

w 3 egzemplarzach. 

5. W przypadku zakwalifikowania przez Wykonawcę w danym budynku części przewodów do uszczelnienia lub 

naprawy, Wykonawca sporządzi protokół i wskaże  w nim  zakres czynności niezbędnych do usunięcia 

usterek. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 

w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z ww. załącznikami, o których 

mowa w § 5 ust. 4. 

§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań 

technologicznych, normami państwowymi oraz obowiązującymi pozostałymi w tym zakresie przepisami. 

 

 

 

 



 

 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że wykonywane dodatkowe roboty budowlane będą dobrej jakości i udziela na nie 

Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji. Na montaż dodatkowych nasad kominowych Wykonawca udziela 

gwarancji 24-miesięcznej. 

 

§ 8 

Kierownicy poszczególnych administracji oraz ich zastępcy zostaną upoważnieni przez Zamawiającego imiennie  

do podpisywania odbieranych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności 

wymienionych w § 1 oraz reprezentują Zamawiającego w trakcie trwania kontroli kominiarskiej na terenie 

swojej administracji. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych 

w lokalach mieszkalnych i użytkowych w uzgodnionych z administracją w godzinach dopołudniowych 

i popołudniowych przy czym obowiązek powiadomienia użytkowników lokali mieszkalnych  

i użytkowych o planowanym rozpoczęciu przeglądu w danej posesji spoczywa na Wykonawcy  

w uzgodnieniu z administracją.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dodatkowych dwóch prób wejścia do lokalu mieszkalnego lub użytkowego  

w odstępach dwutygodniowych, jeżeli w trakcie sprawdzania stanu technicznej sprawności przewodów 

kominowych na danym budynku nie miał możliwości dostania się do niego z uwagi na nieobecność 

użytkownika. O uzgodnionym nowym terminie przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

3. Jeżeli, pomimo wypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca nie dostał się do lokalu to 

na Zamawiającego przechodzi obowiązek udostępnienia lokalu Wykonawcy, przy czym Zamawiający może 

udostępnić lokal w dowolnym terminie w czasie trwania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia na piśmie odpowiednią administrację o nieobecności 

użytkownika, po wypełnieniu zobowiązania z ust. 2 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za lokal w którym nie dokonano kontroli do czasu 

jego sprawdzenia, zaś fakturowanie robót dla tej posesji odbywać się będzie etapowo, zależnie od terminu 

wykonywania robót. 

6. Jeżeli podczas przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych zostaną stwierdzone nieprawidłowości 

spowodowane przez użytkownika mieszkania to Wykonawca zobowiązany jest zostawić mu zalecenie 

z wykazem tych nieprawidłowości z nakazanym terminem ich usunięcia, zawiadamiając o tym pisemnie 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszeń  

o planowanym  terminie przeglądów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Prace awaryjne będą wykonywane bezzwłocznie, nie później niż …….  godzin od przyjęcia zgłoszenia.  

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie prowadzonych przez siebie robót.  

2. Wykonawca zarówno w dacie podpisania umowy jak i przez cały okres realizacji prac stanowiących 

przedmiot umowy, o których mowa w § 1 umowy zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową  

z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonania przedmiotu umowy na kwotę 650.000,00 zł 

(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Pomimo ubezpieczenia Wykonawcy na kwotę 

 650. 000,00 zł, wyżej wymieniony oświadcza, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody poniesie 

On odpowiedzialność do wysokości pełnej szkody. 

3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać posiadaną polisę. Brak aktualnej 

polisy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności – odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzonymi pracami 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, jak 

również za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego oraz  w mieniu użytkowników lokali znajdujących 

się w budynkach o których mowa w § 1 ust. 1.  

5. Za wszelkie szkody, o których mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu, powstałe w trakcie prowadzonych 

robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, odpowiedzialność ponosi Wykonawca do pełnej wysokości 

wyliczonej szkody.  

6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych i szkód w mieniu osób trzecich, mających 

bezpośredni związek z prowadzonymi robotami budowlanymi – odpowiedzialność finansową ponosi 

Wykonawca w całości. 

§ 11 

1. Kontrolę przewodów kominowych Wykonawca przeprowadza zgodnie z § 2 obowiązkowo z pracownikiem 

(-ami) Zamawiającego odpowiedzialnym (-mi) za przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowej.   



 

 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przewodów kominowych uniemożliwiających dalsze 

bezpieczne użytkowanie lokalu a lokal jest wyposażony w instalacje gazową, Wykonawca poleci osobie 

która przeprowadza okresową kontrolę instalacji gazowej skuteczne wstrzymanie dopływu gazu do lokalu  

do czasu usunięcia nieprawidłowości. W przypadku takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

na tą okoliczność z pracownikiem Zamawiającego, pisemną notatkę i złożyć ją w siedzibie administracji. 

 

§ 12 

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie  lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych 

w następujących wypadkach i wysokościach. 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za nie wykonanie czyszczenia przewodów kominowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem – 100 zł za 

każdy dzień opóźnienia, 

- za nie wykonanie przeglądu technicznego przewodów kominowych w budynku – zgodnie z ustalonym 

harmonogramem – 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w wykonaniu zleconych robót i awaryjnych w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia  

licząc od daty ustalonego terminu  wykonania, 

- za opóźnienie w usunięciu usterek /wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady –  

w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek/ wad, 

- za wykonanie czynności kontrolnych i czyszczenia przewodów kominowych przez osoby    nie posiadające 

wymaganych uprawnień - w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek. 

 -  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

50.000,00 zł. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

     -  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 

50.000,00 zł  

3. W przypadku gdyby kara nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

1. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania prac awaryjnych w ciągu  ……..godzin od zgłoszenia, 

niewykonania lub odmowy wykonania przez Wykonawcę w ustalonym terminie prac zleconych przez 

Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać  umowę w trybie natychmiastowym. 

2. W przypadku nie rozpoczęcia  prac awaryjnych w terminie określonym w pkt 1, Zamawiający może również 

zlecić wykonanie tych prac  innej firmie.  

§ 14 

1. Jeżeli Wykonawca wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy a powyższe zostanie stwierdzone przez 

kierownika danej administracji i odmówił ponownego wykonania robót, to Zamawiający może od umowy 

odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt 

i odpowiedzialność Wykonawcy. 

2. Jeżeli przedmiot umowy ma wady, które nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący 

zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim Zamawiający może od umowy odstąpić niezależnie od 

tego czy wady są istotne czy też nieistotne (rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi). 

3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 15 

1. Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).  

2. Strony zobowiązują się do:  

1) nieudostępniania oraz nieujawniania treści umowy jak i wystawianych faktur związanych z realizacja 

przedmiotowej umowy zarówno członkom spółdzielni jak i osobom trzecim,  

2) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących stron, informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w czasie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności: 

informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i handlowych stron umowy,  

nieudostępniania oraz nie ujawniania tych informacji zarówno członkom Spółdzielni jak i osobom 

trzecim, 

3) zachowania jako poufnych wszelkich informacji, jakie uzyskają od siebie, względnie innych osób 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy.  

3. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, strona na rzecz której 

dokonano naruszenia zasady poufności może dochodzić od strony, która dopuściła się naruszenia umowy, 



 

 

naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych  na podstawie tzw. odpowiedzialności deliktowej 

wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego..  

4. Postanowienia tego zapisu nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom 

administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom uczestniczącym w wykonaniu umowy, jednakże 

wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, udostępniane będą tylko te fragmenty 

umowy, które wiązać się będą z wykonywanymi przez nich czynnościami w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 

§ 16 

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

Załączniki: 

- załączniki nr 1÷5 stanowiące wykaz lokalizacji budynków przeznaczonych do kontroli technicznej sprawności 

przewodów kominowych w Adm. 1, 2, 3, 4 i 5 z uzgodnionym harmonogramem realizacji  

w okresie…………….. 

 

 

 

...............................                                                                      ….............................  

                       /WYKONAWCA/                                                                      /ZAMAWIAJĄCY/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 7 

 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa spełniając obowiązek informacyjny 

Informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pabianicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 

42-44 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Dariusz 

Krzemiński, e-mail: d.krzeminski@psm-pabianice.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem przeprowadzenia 

postępowania  przetargowego  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przystąpienie 

do postępowania  przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wewnętrznymi Spółdzielni, 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku 

niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia 

postępowania przetargowego lub w razie udzielenia zamówienia do czasu 

wywiązania się z podpisanej umowy. 



 

 

 

Pabianice , dnia  ..................................... 

 

Protokół Nr ...... 
z corocznego przeglądu stanu technicznego i funkcjonowania  

przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, podłączeń do nich) 

w budynku (budynkach) ............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

na nieruchomości  przy ................................................................................................................ 

Przeglądu dokonał: 

.................................................................................................................................................... 
zatrudniony w zakładzie kominiarskim posiadający odpowiednie uprawnienia Mistrza Kominiarskiego 

 

Przeglądu dokonano w obecności najemców – sprawdzenie lokali mieszkalnych. Wykaz w załączeniu 

dokumentacji. 

- w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89 poz.414) oraz wydane 

na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy 

techniczne       

W   WYNIKU   KONTROLI    STWIERDZA   SIĘ : 
I .Objęte kontrolą przewody kominowe ,oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej    

   wymienionym . Wykonane konstrukcje  i elementy mieszczą się w obowiązujących normach. 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.................. 

II. Objęte kontrolą przewody kominowe, oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wyżej  

wymienionym przepisom . Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą 

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

........................................................................................................................................ ..................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ ..........................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ .. 

zgodnie z art.70 Ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu 

usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli  technicznej . 

 

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHMNICZNEGO: ................................. 

 

Protokół otrzymują:                                              Podpisy osób uczestniczących                    Opiniodawca  

1.Właściwy Organ Państwowego                         w kontroli                                                    Mistrz Kominiarski 

   Nadzoru Budowlanego 

   w ..............................................                          ............................ .......................                ........................................  

 

2.Właściciel – Zarządca budynku                          .................................................. 

 

3.a/a                                      ..................................................  

 

 

 

 



 

 

 

 

Potwierdzenie 

wykonania przeglądu przewodów kominowych  

 
ul. ......................................................................................................................... ................................... 

dla  

...................................................................................................................................................................................... 

Data 

 

Imię i nazwisko 

Użytkownika lokalu 

Numer 

lokalu 
Inne uwagi Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

........................................... 

 

 

 



...............................dnia  ....................................20......r. 

 

 

OPINIA Nr ......... 
z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych 

 

w .............................................. ul. .....................................................   nr ................. 

dotycząca mieszkania nr ..............     

Pan(i) .............................................................................................. 

sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego  

Pana ........................................ 

......................................................... w celu: 

1.   Wskazania miejsca podłączenia3 

1. Ustalenia prawidłowości podłączenia3 

2. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń3 

W związku z czym stwierdza się, co następuje: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania  

 

Inne uwagi: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89 poz.414) , Ustawę o 

ochronie przeciwpożarowej z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. nr 81 poz.351) oraz na podstawie wydane przepisy 

wykonawcze i obowiązujące normy podmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. nr 92 poz.460). 

 

Opinię sporządzono w ........... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla : 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

Potwierdzenie odbioru opinii: 

dnia .....................................   podpis ................................                           O p i n i o d a w c a 

                                                                                                          (uprawniony rej. mistrz kominiarski) 

 
U W A G I : 

 

1      Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić    ........................................................................................... 

         do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania                                                     (pieczęć i podpis)  
         urządzeń  ogrzewczo-kominowych . 

2 Szkic orientacyjny na odwrocie 

3 Niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 



Pabianice , dnia .....................20..... r. 

 

ZALECENIE 
usunięcia usterek lub zaniedbań w stanie technicznym urządzeń 

ogrzewczo – kominowych grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru 

 

Stosownie do postanowień (§23 i §24 Rozporządzenia MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych) w sprawie czyszczenia 

przewodów kominowych, zawiadamiam, że w dniu  .................. 20..... r. w czasie czyszczenia  

(sprawdzania) przewodów kominowych w budynku przy ulicy 

........................................................... nr ........... w ........................................... należącym do 

............................................................................................................... zostały stwierdzone braki-

usterki–zaniedbania w stanie technicznym urządzeń ogrzewczo–kominowych, grożące 

niebezpieczeństwem powstania pożaru.  

W związku z powyższym winien Pan(i) w terminie do dnia ..............................  20....... r. usunąć 

wyszczególnione braki, usterki, zaniedbania. 

 

Rodzaj zalecenia – co należy wykonać w myśl podstawy prawnej wymienionej na odwrocie 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

W przypadku nie wykonania ww. zaleceń w wyznaczonym terminie Zakład Kominiarski  

przekaże doniesienie do 

........................................................................................................................ celem zastosowania 

przymusu administracyjnego  dla ich usunięcia. 

 

 

 
...................................................................................  

(imię nazwisko i funkcja) 

 

 

 

...................................................................................... 

(adres osoby otrzymującej zlecenie) 

 
 

 

 
                            ............................................................................................... 

                     (pieczęć i podpis Zakładu Kominiarskiego) 

                                                           

 

                     ............................................................. 
                                 (podpis  potw. odbiór zlecenia)                                              

                          
 

 

 



Pabianice , dnia .....................20..... r. 

 

Z A L E C E N I E 
 

z okresowej kontroli przewodów kominowych, przeprowadzonej w lokalu przy ulicy 

.…………………………………………………….......................... przy udziale lokatora, Pana(i) 

…………………………………………… 

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 

(Dz. U. nr 89 poz. 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i 

obowiązujące przedmiotowe normy techniczne. 

 

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ: 

1. Należy wymienić/zamontować kratkę(i) wentylacyjną(e) na kratkę(i), zdejmowaną osadzić na 

wysokości 10-15 cm od sufitu w pomieszczeniu kuchni/łazienki o przekroju 14x14 cm lub ø14 cm 

zgodnie z PN-89/B-10425 pkt. 3.3.12.3 oraz PN-83/B-03430 pkt. 4.1.4. 

2. Należy zamontować nawiew powietrza o powierzchni 200 cm2 w dolnej części drzwi w 

pomieszczeniu ……………………………………….. zgodnie z PN-83/B-03430 pkt.2.1.7. 

3. Należy usunąć rurę od pochłaniacza zapachów z przewodu kominowego w pomieszczeniu kuchni i 

zamontować kratkę wentylacyjną zgodnie z PN-83/B-03430 oraz Dz.U. Nr 75, poz. 690 § 150.9 oraz 

PN-89/B-10425 pkt. 3.3.12.3. 

4. Należy zapewnić nawiew odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego do lokalu (np. poprzez 

rozszczelnienie okien zewnętrznych lub zamontowanie nawiewników) zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 

690 § 155.3. oraz § 149.1. a także PN-83/B-03430 pkt. 2.1.5. 

5. Należy usunąć silnik(i) mechaniczne z przewodu(ów) kominowych i zamontować kratki 

wentylacyjne w pomieszczeniu ………………………………………………… zgodnie z Dz. U. Nr 

75, poz. 690 § 150.9. 

6. Należy rurę łączącą piecyk gazowy wieloczerpalny z kominem ułożyć ze spadkiem do urządzenia 

minimum 5°. 

7. Należy zamontować drzwiczki rewizyjne w przewodzie spalinowym lub zdejmowaną rurę 

podłączeniową piecyka gaz-kąpiel (w trakcie kontroli brak możliwości sprawdzenia prawidłowości 

ciągu i drożności komina). 

8. Należy wykonać otwór przewiewny do pomieszczenia łazienki o wymiarach 400x600 mm. 

9. Zamurować otwór wykuty do przewodu kominowego zbiorczego w łazience. 

10. ………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki–uszkodzenia–zaniedbania podlegają obowiązkowemu 

usunięciu–naprawie przez właściciela lokalu, bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. 

 tak zaznaczone – należy wykonać 

 

 .............................................................    ........................................ 

                        (podpis  lokatora)                                                                             (Opiniodawca) 



Art. 8 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie p. pożarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z 1991 r. z 

późn. zm. Dz. U. nr 27 poz. 96 i nr 89 poz. 414 z 1994 r.) 

 

§ 23 i § 24 Rozporządzenie MSW z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 92 poz. 460 z 1992 r.) 

 

Art. 62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r.„Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 

r.) 

 

Przepisy karne: 

Art. 82 § 1 ust.2 i 4 Ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. nr 12 poz. 414 z 

1971 r. z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


