
 

16.09.2019r.   
  

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZGODA” 

49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 5 

tel. 77 4482000 
  
   

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  dla 

zadania pod nazwą:   
  
  

Świadczenie usług kominiarskich  

                  

1. Nazwa i adres zamawiającego   
 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZGODA” 49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 5 

tel. 77 4482000 adres strony internetowej www.smzgoda.pl    

  

2. Tryb udzielania zamówienia   
 Przetarg ofertowy. 

  

3. Opis przedmiotu zamówienia   
 Przedmiotem zamówienia są: Usługi kominiarskie w budynkach zarządzanych przez SM 

„Zgoda” w Brzegu   

  

Zakres robót:   

I) Czyszczenie przewodów i kanałów kominowych dymowych i spalinowych oraz 

kanałów wentylacyjnych (wg Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351z póź. zmianami) oraz wydanych na ich podstawie przepisów 

wykonawczych i norm przedmiotowych, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999  nr 74,  poz. 836 z póź. zmianami ), 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. 2010 Nr 109, poz. 719):  

a) z częstotliwością i zakresem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, bez 

względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, przy użyciu odpowiednich do 

wykonania tych czynności narzędzi i sprzętu:  

• Przewody dymowe – co najmniej raz na trzy miesiące wraz z usuwaniem wszelkich 

zanieczyszczeń znajdujących się w kominach jak gruz, cegły, gniazda ptaków oraz 

innych elementów i przedmiotów tam zalegających.   

• Przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy wraz z usuwaniem wszelkich 

zanieczyszczeń znajdujących się w kominach jak gruz, cegły, gniazda ptaków oraz 

innych elementów i przedmiotów tam zalegających.  

• Przewody wentylacyjne – począwszy od wylotów kratek wentylacyjnych 

pomieszczeń, co najmniej raz na 12 miesięcy wraz z usuwaniem wszelkich 
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zanieczyszczeń znajdujących się w kominach jak gruz, cegły, gniazda ptaków oraz 

innych elementów i przedmiotów tam zalegających.  

b) Sporządzenie specyfikacji czyszczonych przewodów w poszczególnych budynkach.  

c) Usunięcie sadzy z poszczególnych budynków.  

d) Czyszczenie  musi obejmować wszystkie czynne przewody kominowe: dymowe, 

spalinowe i wentylacyjne.  

e) W przypadku  przewodów dymowych Wykonawca po wykonaniu czyszczenia 

zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości ciągu w drzwiczkach pieców 

węglowych (po ich otwarciu). W przypadku braku prawidłowego ciągu, co jest 

równoznaczne ze stwierdzeniem konieczności dokonania kompleksowego czyszczenia 

pieca lub pieców węglowych, których to czyszczenie należy do obowiązków najemcy 

lub właściciela lokalu, Wykonawca winien zaproponować wykonanie takiej usługi 

najemcy lub właścicielowi lokalu za odpłatnością, wg stawek ustalonych przez 

Wykonawcę. W przypadku odmowy wykonania tej usługi przez właściciela lub 

najemcę kontrolowanego lokalu, Wykonawca zobowiązany jest wystawić stosowny 

nakaz właścicielowi lub najemcy tego lokalu oraz zakazać w nim użytkowania 

zanieczyszczonego pieca do czasu jego wyczyszczenia i ponownego zbadania 

prawidłowości ciągu w otwartych drzwiczkach piecowych. Nakaz czyszczenia pieca 

stanowi załącznik nr 4 do umowy.   

f) W przypadku przewodów kominowych spalinowych Wykonawca po wykonaniu 

czyszczenia zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości ciągu po zdjęciu łącznika 

piecyka kąpielowego lub jedno i dwu funkcyjnego pieca c.o.  

g) Analogicznie Wykonawca po wykonaniu czyszczenia przewodów wentylacyjnych 

zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości ciągu w kratkach wentylacyjnych 

pomieszczeń.  

h) Na 7 dni przed przystąpieniem do czyszczenia w danym budynku przewodów 

kominowych, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym winien wywiesić na 

tablicach ogłoszeń stosowne powiadomienie dla mieszkańców o godzinach czyszczenia 

elementów kominowych oraz sprawdzenia ciągów  w  lokalach, wraz z informacją o 

konieczności zastosowania przez nich zabezpieczeń przed ewentualnymi 

zabrudzeniami lub zanieczyszczeniami w ich lokalach w zakresie kratek 

wentylacyjnych.   

i) Za utrzymanie czystości w miejscach czyszczenia przewodów w lokalach mieszkalnych 

i użytkowych jak też poza lokalami mieszkalnymi (piwnice, klatki schodowe, strychy) 

odpowiada Wykonawca.   

j) Potwierdzeniem wykonania czynności związanych z czyszczeniem przewodów 

kominowych jest protokół. 

k) Harmonogram robót kominiarskich do umowy.  

II)  Wykonanie okresowej kontroli kominów murowanych, systemowych stalowych, 

ceramicznych dymowych, spalinowych, wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej.  

  

Wykaz przepisów prawnych stanowiących podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu 

okresowych kontroli przewodów kominowych:  

  

  

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANW  Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami,  

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami,  
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3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 

dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych. (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836) z późniejszymi zmianami,  

4. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. 1991 nr 81 poz. 

351 z późniejszymi zmianami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 

109, poz. 719),  

  

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności kanałów i przewodów 

kominowych dymowych, spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, 

użytkowych oraz częściach wspólnych budynków wg wymagań art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu, wraz ze sporządzeniem stosownych 

protokołów wg wzoru (załącznik nr 2 do umowy).  

Kontrola powinna być przeprowadzona w zakresie zapewniającym uzyskanie wszelkich 

informacji służących do prawidłowego określenia sprawności  przewodów kominowych 

oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w ustawie 

– 1 rok.  

Po przeprowadzonej kontroli Wykonawca sporządzi stosowny protokół dla każdego budynku 

wg wzoru (załącznik nr 2 do umowy). Protokół musi obejmować wszystkie przewody 

kominowe, w jakie wyposażony jest każdy budynek oraz wszystkie lokale mieszkalne i 

użytkowe. Fakt przeprowadzenia kontroli Wykonawca musi potwierdzić protokołem.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli usterek związanych z brakiem drożności, 

nieprawidłowymi połączeniami, brakiem szczelności itp. załącznikiem do protokołu z 

okresowej kontroli przewodów kominowych winien być szkic i opis pozwalający zlokalizować 

miejsce wystąpienia usterki.  

W przypadku wystąpienia usterek powodujących konieczność przebudowy kominów ponad 

dachem lub na strychu względnie obydwóch łącznie, uszczelnienia przewodów kominowych 

Alufolem lub poprzez zamontowanie wkładów ze stali kwasoodpornej, wykonania ocieplanych 

i nieocieplanych przedłużeń przewodów oraz nasad, dobudowy przewodów kominowych oraz 

innych wymagających zlecenia ich wykonania firmie zewnętrznej, Wykonawca winien 

dołączyć szczegółowy obmiar zawierający niezbędne dane jak długość, szerokość, wysokość, 

średnicę itp. – w przypadku uszczelnień dodatkowe informacje dotyczące między innymi 

ewentualnych zawężeń przewodów oraz odchyleń od pionu, jak też informację o braku lub 

występowaniu podłączeń z innych lokali do uszczelnianego przewodu – w przypadku 

jakichkolwiek problemów należy podać sposób jego rozwiązania.   

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w lokalu mieszkalnym lub użytkowym 

spowodowanych przez użytkownika lokalu Wykonawca zobowiązany jest wystawić stosowny 

nakaz ich usunięcia właścicielowi lub najemcy tego lokalu (załącznik nr 3 do umowy) , który 

stanowi załącznik do protokołu.     

  

Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonywania badań ciągu w piecach węglowych, a w 

przypadku stwierdzenia konieczności dokonania kompleksowego czyszczenia pieca lub pieców 

węglowych, których to czyszczenie należy do obowiązków najemcy lub właściciela lokalu, 

Wykonawca winien zaproponować wykonanie takiej usługi najemcy lub właścicielowi lokalu 

za odpłatnością, wg stawek ustalonych przez Wykonawcę. W przypadku odmowy zlecenia 

Wykonawcy wykonania tej usługi przez właściciela lub najemcę kontrolowanego lokalu, 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić stosowny nakaz właścicielowi lub najemcy tego lokalu 

(załącznik nr 4), który stanowi załącznik do protokołu.   Na 7 dni przed przystąpieniem w danym 

budynku do przeglądu technicznego przewodów kominowych, Wykonawca w porozumieniu z 
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Zamawiającym winien wywiesić na tablicach ogłoszeń stosowne powiadomienie dla 

mieszkańców o godzinach przeprowadzenia przeglądu celem udostępnienia mieszkań.  

  

Integralną częścią protokołu z rocznej kontroli przewodów kominowych jest wykaz 

mieszkańców, potwierdzających wykonanie powyższej usługi w zakresie zajmowanego przez 

nich lokalu .  

  

III) Interweniowanie i kontrolowanie wszelkich zgłoszonych doraźnie w jakimkolwiek 

czasie (niezależnie od pory dnia lub nocy) przez Zamawiającego nieprawidłowości, w tym 

też czynności wynikłych po interwencji Straży Pożarnej lub innych służb związanych z 

prowadzoną przez nich akcją ratowniczo gaśniczą związaną z funkcjonowaniem 

przewodów kominowych  w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego w zależności 

od stopnia pilności  wraz z dostarczeniem stosownej opinii kominiarskiej zawierającej:   

  

a/ opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz przypuszczalną przyczynę ich powstania,  

b/ sposób likwidacji nieprawidłowości,  

c/ rzut pionowy przewodów kominowych z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów oraz 

wskazaniem miejsca, które zostało zausterkowane,  

d/ szczegółowy obmiar zawierający dane jak długość, szerokość, wysokość, średnicę itp. w 

przypadku wystąpienia zalecenia likwidacji usterek w zakresie przebudowy kominów ponad 

dachem lub na strychu względnie obydwóch łącznie, uszczelnienia przewodów kominowych 

poprzez zamontowanie wkładów ze stali kwasoodpornej, wykonania ocieplanych i 

nieocieplanych przedłużeń przewodów oraz nasad, dobudowy przewodów kominowych oraz 

innych wymagających zlecenia ich wykonania firmie zewnętrznej – w przypadku uszczelnień 

dodatkowe informacje dotyczące między innymi ewentualnych zawężeń przewodów oraz 

odchyleń od pionu, jak też informację o braku lub występowaniu podłączeń z innych lokali do 

uszczelnianego przewodu – w przypadku jakichkolwiek problemów należy podać sposób jego 

rozwiązania.  

e/ inne niezbędne dane i informacje wg uznania Zamawiającego.  

  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za następstwa wynikłe z 

wcześniej zgłoszonych (niezależnie od pory dnia lub nocy) przez Zamawiającego telefonicznie, 

faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie nieprawidłowości w funkcjonowaniu przewodów 

kominowych zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi oraz bezpieczeństwu budynku do czasu 

wystawienia stosownej opinii kominiarskiej lub zaleceń, z uwzględnieniem wystawienia do 

czasu likwidacji tych nieprawidłowości stosownych nakazów właścicielom, najemcom lub 

użytkownikom lokali mieszkalnych i użytkowych (np. zakaz użytkowania pieców węglowych, 

piecyków gazowych, kąpielowych).  

  

IV. Wystawianie opinii  dla istniejących przewodów z aktualnymi podłączeniami, na 

wniosek Zamawiającego w terminie do 5-ciu dni od daty zlecenia.   

V. Rozwiązywanie problemów wynikłych podczas likwidacji przez firmy zewnętrzne 

działające na zlecenie Zamawiającego, usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

przewodów kominowych, które zostały wyszczególnione w protokołach przeglądów rocznych 

lub innych opiniach kominiarskich wystawionych przez Wykonawcę.   

VI. Opiniowanie przewodów dymowych spalinowych lub wentylacyjnych po likwidacji  

nieprawidłowości wskazanych w opiniach lub protokołach przeglądów rocznych w terminie do 

5-ciu dni od daty zlecenia.   

VII. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych (w tym wolnostanów) na każde zlecenie 

Zamawiającego, w terminie do 5-ciu dni od daty zlecenia.  
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VIII. Sporządzanie kompleksowej lub częściowej inwentaryzacji przewodów 

kominowych na każde zlecenie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony.  

IX. Wystawianie stosownych opinii kominiarskich w zakresie możliwości zmiany systemu 

ogrzewania (wyszukiwanie bądź zamiana przewodów) w lokalach mieszkalnych i użytkowych 

na wniosek Zamawiającego, w terminie 5 dni od otrzymania zlecenia.  

X. Wystawianie stosownych opinii kominiarskich w zakresie możliwości zmiany systemu 

ogrzewania (wyszukiwanie bądź zamiana przewodów) w lokalach mieszkalnych i użytkowych 

na wniosek ich właścicieli lub najemców, na ich koszt.  

XI. Udział w pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego związanych z 

protokołami i opiniami wystawionymi przez Wykonawcę.  

XII. Inne czynności i prace zlecone przez Zamawiającego a w szczególności:  

• Niezwłocznego usuwania gniazd z kominów oraz przewodów kominowych,   

• Wyszukiwania przewodów w budynkach wraz z podaniem możliwości 

podłączenia do nich lokali mieszkalnych i użytkowych, możliwych przepięć 

oraz w przypadku braku innych możliwości określenia konieczności dobudowy 

nowych, w terminie do 5-ciu dni od daty zlecenia.   

   

4. Termin realizacji zamówienia   
 Od 1.01.2020r.  do 31.12.2022r.    

  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków   
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

zamówieniem, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,   

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   

d) sytuacji ekonomiczno – finansowej.   

2. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków dokonywana będzie na podstawie 

dokumentów i oświadczeń określonych w punkcie 6 SIWZ wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.    

  

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
  

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.a) 

niniejszej specyfikacji muszą być:   

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej 

b) Oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ZUS lub KRUS,  

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.b) 

niniejszej specyfikacji muszą być:   

a). Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie usługi 

polegające świadczeniu usług kominiarskich, z podaniem ich wartości, dat i miejsca 

wykonania oraz załączenia dowodów potwierdzających, że zamówienie zostało 

wykonane należycie, Załącznik nr 3  
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Dowody dotyczące usług wymienionych w wykazie określają czy usługi zostały 

wykonane należycie:  

-  poświadczenie, np. referencje lub   

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej  

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 

obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.  

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.c) 

niniejszej specyfikacji muszą być:   

a). Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

wraz z danymi na temat ich kwalifikacji zawodowych a w szczególności: -  mistrz w 

rzemiośle kominiarskim  – załącznik nr 2.  

4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1.d) 

niniejszej specyfikacji muszą być:   

a). Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną w wysokości 

co najmniej 10.000zł.  

5. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:  

a). Wypełniony formularz oferty  - załącznik nr 1,   

b). kserokopia uprawnień, 

c). harmonogram  czyszczenia i przeglądu. 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 

trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia.   

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą 

za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie nie ponosi winy.   

Na dowód powyższego Wykonawca złoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia   

7. Składanie nieprawdziwych oświadczeń, potwierdzanie danych niezgodnych  z 

rzeczywistością wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 297, §1 Kodeksu 

Karnego, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

 

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów a także osoby uprawnione do 

porozumiewania się z wykonawcami oraz wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ  
 

  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i 

Wykonawcy przekazują pisemnie.  Adres do korespondencji: Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„ZGODA” 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 5,  tel.774482000   

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie przedmiotu i 

procedury przetargowej zamówienia z P. Aleksandrą Skwarek  
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3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.   

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w 

ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.   

5. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.  

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ.  O 

przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich 

Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.  

7. Zmiany lub wycofanie oferty. 

Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty przed upływem terminu składania 

ofert.  Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Koperta powinna być dodatkowo 

oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”   

  

8. Wadium   
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

  

9. Opis sposobu przygotowania oferty  
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.   

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka 

osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.   

5. Wzory dokumentów dołączonych do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej  z 

niniejszą specyfikacją formie.   

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

7. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający 

jej dekompletacji, zaleca się aby oferta miała ponumerowane strony.   

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia 

sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji powinny 

być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 

dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę podpisującą 

ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią 

załączonego do oferty pełnomocnictwa.   

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie /oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty/,iż 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa  w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.   
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10. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym zamkniętym 

opakowaniu z następującą informacją:   

 

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu  

„Usługi kominiarskie”  
 

Na ofercie należy podać nazwę i adres oferenta.   
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego 

oznakowania opakowania oraz za złożenie opakowania w innym miejscu niż miejsce wskazane 

w pkt.10 SIWZ    

  

10.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   
 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:   

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” 49-300 Brzeg,  ul. Robotnicza 5 

/sekretariat pok. 216 II piętro/ do dnia 14.10.2019 do godz. 1200   

 Otwarcie ofert:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” 49-300 Brzeg,  ul. Robotnicza 5 

dnia 14-15.10.2019r  

11.Opis sposobu obliczenia ceny   
 cenę oferty za wykonanie przedmiotu w danym zadaniu należy ująć w formularzu oferty,  

podać ceny jednostkowe za czyszczenie przewodów kominowych oraz innych czynności 

wymienionych w formularzu oferty,   

a) cenę oferty wyrażoną w złotych należy podać w kwocie netto oraz z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług (VAT).   

 

12.Kryterium oceny ofert   
 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów    

Cena           – 100%  

 

1. Punktacja   

punkty za cenę   

  

Czyszczenie kominów  50%   

Kontrola okresowa    30%  

Pozostałe usługi   20%  

  

  Pc = [(Cn1 / Co) x 50% + (Cn2 / Co) x 30% + (Cn3 / Co) x 20%] x 100%  

  

gdzie:  Cn – cena najniższa wśród ofert niepodlegających odrzuceniu  

           Co – cena danego oferenta   

Cn1 – cena najniższa wśród ofert niepodlegających odrzuceniu dla czyszczenia przewodów 

kominowych   

Cn2 – cena najniższa wśród ofert niepodlegających odrzuceniu dla kontroli okresowej   

Cn3 – cena najniższa wśród ofert niepodlegających odrzuceniu dla pozostałych usług  

Do obliczenia ceny wg powyższego wzoru Zamawiający będzie brał sumę ceny brutto dla 

poszczególnych czynności tj. suma ceny brutto dla czyszczenia przewodów, suma ceny brutto 

dla kontroli oraz suma ceny brutto dla pozostałych usług.     
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2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą ocenę (Pc) 

punktowaną zgodnie z przyjętymi kryteriami   

  

13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ.   

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą.  

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy, termin 

zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania, z zaznaczeniem, 

iż Zamawiający zamierza podpisać Umowę w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.  

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

  

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
Do specyfikacji dołączony jest wzór umowy /załącznik nr 4/ stanowiący jej integralną część       

  

16. Wykaz załączników do specyfikacji   
  

1. Oferta   

2. Wzór potencjał kadrowy   

3. Wzór wykazu wykonanych usług   

4. Wzór umowy  

5. Wykaz budynków objętych usługą  

 

 
 

Sporządziła:  
 Aleksandra Skwarek  
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Załącznik nr 1 SWIZ  

  

Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) ……………………………………………………………………….  

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

NIP: ……………………………………………………….  

REGON: ………………………………………………….  

Tel/fax …………………………………………………….  

Tel komórkowy ……………..............................................  

  

OFERTA  (formularz ofertowy)  

 
I. Składam/y ofertę na świadczenie usług kominiarskich w następujących kwotach:   

  

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :  

• spalinowe                 ………... zł/1 przewód netto  

• dymowe                  ………… zł/1 przewód netto  

• wentylacyjne          ………… zł/1 przewód netto                   

     Razem ………    zł netto  

            VAT...%...........   zł  

            Razem ………..    zł brutto  

  2. Roczna kontrola przewodów kominowych :  

• spalinowe                …………. zł/1 przewód netto  

• dymowe                   …………. zł/1 przewód netto  

• wentylacyjne            …………. zł/1 przewód netto  

           Razem ………    zł netto  

            VAT...%...........   zł  

            Razem ………..    zł brutto  

  

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po ……. zł/1 przewód netto  

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po …….  

zł/1 urządzenie netto   

5. Inwentaryzacja przewodów kominowych po ……… zł/przewód netto  

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach   

na zlecenie Zamawiającego …………………….. zł/ opinię netto  

7. Inne czynności i prace zlecone:  

• usuwanie gniazd                            ………….. zł/1 przewód lub komin netto  

• wyszukiwanie przewodów            ………….. zł/1 przewód lub komin netto  

                 Razem ………    zł netto  

            VAT...%...........   zł  

            Razem ………..    zł brutto  
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II. Termin płatności faktur 14 dni  

  

III. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w harmonogramach   

  

IV. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia i realizacją umowy.   

  

V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz dokonaliśmy wizji lokalnej obiektów, których  dotyczy zamówienie.  

  

VI. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, 

podpiszemy umowę bez zastrzeżeń w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.    

  

dnia …………2019r.   

                ………………………………………..  
                Podpis/y i pieczątka osoby/osób upoważnionych   

do reprezentowania wykonawcy  



         Załącznik nr 2   

 

Potencjał kadrowy  (wzór) 

niezbędny do wykonania zamówienia 
 

Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz 

ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy wykonujący zamówienie. 

 

Lp. Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje 

/uprawnienia/ 

Zakres wykonywanych 

czynności 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

  ..........................................dn. ...............2019r.  

 

 

 

 

 

        / podpis i pieczątka oferenta/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 3 
 

 

Wykaz wykonanych usług  (wzór) 

 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich   3   lat przed upływem terminu składania ofert usług 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, 2 usługi.  

 

Usługi ujęte w wykazie potwierdzone są referencjami w formie załącznika do niżej wymienionego 

wykazu. 

 

Lp. Zamawiający 
(nazwa, adres i 

telefon) 

Zamówienie 

zrealizowane 
(nazwa i adres) 

Rodzaj 

wykonywanych 

usług 

Terminy 

wykonania 
(od – do) 

Wartość 

wykonanych 

usług (brutto) 

1  

 

 

    

2  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 

 

  ..........................................dn. ...............2019r.  

 

 

 

 

 

        / podpis i pieczątka oferenta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na  

 

„Świadczenie usług kominiarskich” 

 

 

 

Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………… 

 

 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

oświadczam/y, że:   

 

1. spełniam/y warunki określone w art. 22 ust 1, pkt. 2 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

2. nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. 

U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)  

 

 
 
 

 
 

……………………dn. ...............2019r.  

 

 

 

 

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

       / Podpisy osób uprawnionych do składania                                                     

                                                                                                      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

                                                                                                       i pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

OŚWIADCZENIE  
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na  

 
„Świadczenie usług kominiarskich” 

 

 
Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………… 

 

 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………….. 

 

oświadczam/y, że:   
 

* Nie należymy do grupy kapitałowej**   

 

* Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej**   

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

……………………dn. ...............2019r.  

 

 

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

       / Podpisy osób uprawnionych do składania                                                     

                                                                                                      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

                                                                                                       i pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 

** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  o ochronie konkurencji i konsumentów  Dz.U. Nr 50 

poz. 331 z późn. zm. 

grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

UMOWA NR ........................ (wzór)  

 

Zawarta w dniu  …………. w Brzegu na świadczenie usług kominiarskich w budynkach 

znajdujących się w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu pomiędzy: 

 

Spółdzielnią  Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu przy  ul. Robotnicza 5. 

w imieniu której działają: 

1.   Prezes Zarządu            - Jarosław Sudak  

2. Z-ca Prezes.                – Marek Waszczykowski 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCY,  

  

a  ………………………………….. z siedzibą w …………… przy ul. …………………… 

NIP ………………………, REGON …………………………… reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………… legitymujący się dowodem osobistym o 

numerze………………………, PESEL ……………………….. zam. …………………… 

 

Działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr ……….. wydanej 

przez …………., zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ. 
 

DEFINICJE POJĘĆ: 

KANAŁY DYMOWE - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, 

wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach1 
1 Zgodnie z § 3 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych. 

KANAŁY SPALINOWE - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych ścian, 

wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach1 
1 Zgodnie z § 3 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych. 

KANAŁY WENTYLACYJNE - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych 

ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z 

pomieszczeń1 
1 Zgodnie z § 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

PRZEWODY DYMOWE - przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu z 

palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów dymowych1 
1 Zgodnie z § 3 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych. 

PRZEWODY SPALINOWE - przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania 

spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanałów spalinowych1 
1 Zgodnie z § 3 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych [4]. 

 

§1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług 

kominiarskich – kompleksowa obsługa kominiarska w budynkach zarządzanych przez 

Zamawiającego: Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” w Brzegu (wykaz budynków wraz z 

ilością przewodów wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy).  

 

Szczegółowy zakres usług obejmuje: 

I) Czyszczenie przewodów i kanałów kominowych dymowych i spalinowych oraz 

kanałów wentylacyjnych (wg Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81, poz. 351z póź. zmianami) oraz wydanych na ich 

podstawie przepisów wykonawczych i norm przedmiotowych, w tym m.in. Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999  nr 74,  poz. 836 

z póź. zmianami ), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/672xx/15.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/672xx/15.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1999.74.836&data=user&hash=_3__20
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/672xx/16.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/672xx/16.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1999.74.836&data=user&hash=_3__21
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/672xx/17.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/672xx/17.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1999.74.836&data=user&hash=_3__22
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/673xx/23.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/673xx/23.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1999.74.836&data=user&hash=_3__18
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/673xx/24.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/mustang/html-cache/publikacja/673xx/24.html#red_1#red_1
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1999.74.836&data=user&hash=_3__19
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czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719):  

a) z częstotliwością i zakresem zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, bez 

względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, przy użyciu odpowiednich do 

wykonania tych czynności narzędzi i sprzętu:  

• Przewody dymowe – co najmniej raz na trzy miesiące wraz z usuwaniem 

wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach jak gruz, cegły, gniazda 

ptaków oraz innych elementów i przedmiotów tam zalegających.   

• Przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy wraz z usuwaniem 

wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się w kominach jak gruz, cegły, gniazda 

ptaków oraz innych elementów i przedmiotów tam zalegających.  

• Przewody wentylacyjne – począwszy od wylotów kratek wentylacyjnych 

pomieszczeń, co najmniej raz na 12 miesięcy wraz z usuwaniem wszelkich 

zanieczyszczeń znajdujących się w kominach jak gruz, cegły, gniazda ptaków 

oraz innych elementów i przedmiotów tam zalegających.  

b) Sporządzenie specyfikacji czyszczonych przewodów w poszczególnych budynkach.  

c) Usunięcie sadzy z poszczególnych budynków.  

d) Czyszczenie  musi obejmować wszystkie czynne przewody kominowe: dymowe, 

spalinowe i wentylacyjne.  

e) W przypadku  przewodów dymowych Wykonawca po wykonaniu czyszczenia 

zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości ciągu w drzwiczkach pieców 

węglowych (po ich otwarciu). W przypadku braku prawidłowego ciągu, co jest 

równoznaczne ze stwierdzeniem konieczności dokonania kompleksowego czyszczenia 

pieca lub pieców węglowych, których to czyszczenie należy do obowiązków najemcy 

lub właściciela lokalu, Wykonawca winien zaproponować wykonanie takiej usługi 

najemcy lub właścicielowi lokalu za odpłatnością, wg stawek ustalonych przez 

Wykonawcę. W przypadku odmowy wykonania tej usługi przez właściciela lub 

najemcę kontrolowanego lokalu, Wykonawca zobowiązany jest wystawić stosowny 

nakaz właścicielowi lub najemcy tego lokalu oraz zakazać w nim użytkowania 

zanieczyszczonego pieca do czasu jego wyczyszczenia i ponownego zbadania 

prawidłowości ciągu w otwartych drzwiczkach piecowych. Nakaz czyszczenia pieca 

stanowi załącznik nr 4 do umowy.   

f) W przypadku przewodów kominowych spalinowych Wykonawca po wykonaniu 

czyszczenia zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości ciągu po zdjęciu 

łącznika piecyka kąpielowego lub jedno i dwu funkcyjnego pieca c.o.  

g) Analogicznie Wykonawca po wykonaniu czyszczenia przewodów wentylacyjnych 

zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości ciągu w kratkach wentylacyjnych 

pomieszczeń.  

h) Na 7 dni przed przystąpieniem do czyszczenia w danym budynku przewodów 

kominowych, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym winien wywiesić na 

tablicach ogłoszeń stosowne powiadomienie dla mieszkańców o godzinach 

czyszczenia elementów kominowych oraz sprawdzenia ciągów  w  lokalach, wraz z 

informacją o konieczności zastosowania przez nich zabezpieczeń przed ewentualnymi 

zabrudzeniami lub zanieczyszczeniami w ich lokalach w zakresie kratek 

wentylacyjnych.   

i) Za utrzymanie czystości w miejscach czyszczenia przewodów w lokalach 

mieszkalnych i użytkowych jak też poza lokalami mieszkalnymi (piwnice, klatki 

schodowe, strychy) odpowiada Wykonawca.   

j) Potwierdzeniem wykonania czynności związanych z czyszczeniem przewodów 

kominowych jest protokół 

k) Harmonogram robót kominiarskich do umowy.  
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II)  Wykonanie okresowej kontroli kominów murowanych, systemowych stalowych, 

ceramicznych dymowych, spalinowych, wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i 

nawiewnej.  

  

Wykaz przepisów prawnych stanowiących podstawy prawne i techniczne przy wykonywaniu 

okresowych kontroli przewodów kominowych:  

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANW  Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami,  

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami,  

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 

dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych. (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836) z późniejszymi zmianami,  

4. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. 1991 nr 81 

poz. 351 z późniejszymi zmianami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 

109, poz. 719),  

  

Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności kanałów i przewodów 

kominowych dymowych, spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych w lokalach 

mieszkalnych, użytkowych oraz częściach wspólnych budynków wg wymagań art. 62 Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami oraz przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu, wraz ze sporządzeniem 

stosownych protokołów wg wzoru (załącznik nr 2 do umowy).  

Kontrola powinna być przeprowadzona w zakresie zapewniającym uzyskanie wszelkich 

informacji służących do prawidłowego określenia sprawności  przewodów kominowych 

oraz podłączeń i możliwości ich bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w 

ustawie – 1 rok.  

Po przeprowadzonej kontroli Wykonawca sporządzi stosowny protokół dla każdego budynku 

wg wzoru (załącznik nr 2 do umowy). Protokół musi obejmować wszystkie przewody 

kominowe, w jakie wyposażony jest każdy budynek oraz wszystkie lokale mieszkalne i 

użytkowe. Fakt przeprowadzenia kontroli Wykonawca musi potwierdzić protokołem.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli usterek związanych z brakiem drożności, 

nieprawidłowymi połączeniami, brakiem szczelności itp. załącznikiem do protokołu z 

okresowej kontroli przewodów kominowych winien być szkic lub opis pozwalający 

zlokalizować miejsce wystąpienia usterki.  

W przypadku wystąpienia usterek powodujących konieczność przebudowy kominów ponad 

dachem lub na strychu względnie obydwóch łącznie, uszczelnienia przewodów kominowych 

Alufolem lub poprzez zamontowanie wkładów ze stali kwasoodpornej, wykonania 

ocieplanych i nieocieplanych przedłużeń przewodów oraz nasad, dobudowy przewodów 

kominowych oraz innych wymagających zlecenia ich wykonania firmie zewnętrznej, 

Wykonawca winien dołączyć szczegółowy obmiar zawierający niezbędne dane jak długość, 

szerokość, wysokość, średnicę itp. – w przypadku uszczelnień dodatkowe informacje 

dotyczące między innymi ewentualnych zawężeń przewodów oraz odchyleń od pionu, jak też 

informację o braku lub występowaniu podłączeń z innych lokali do uszczelnianego przewodu 

– w przypadku jakichkolwiek problemów należy podać sposób jego rozwiązania.   

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w lokalu mieszkalnym lub użytkowym 

spowodowanych przez użytkownika lokalu Wykonawca zobowiązany jest wystawić stosowny 

nakaz ich usunięcia właścicielowi lub najemcy tego lokalu (załącznik nr 3 do umowy) , który 

stanowi załącznik do protokołu.     
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Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonywania badań ciągu w piecach węglowych a w 

przypadku stwierdzenia konieczności dokonania kompleksowego czyszczenia pieca lub 

pieców węglowych, których to czyszczenie należy do obowiązków najemcy lub właściciela 

lokalu, Wykonawca winien zaproponować wykonanie takiej usługi najemcy lub właścicielowi 

lokalu za odpłatnością, wg stawek ustalonych przez Wykonawcę. W przypadku odmowy 

zlecenia Wykonawcy wykonania tej usługi przez właściciela lub najemcę kontrolowanego 

lokalu, Wykonawca zobowiązany jest wystawić stosowny nakaz właścicielowi lub najemcy 

tego lokalu (załącznik nr 4), który stanowi załącznik do protokołu.   Na 7 dni przed 

przystąpieniem w danym budynku do przeglądu technicznego przewodów kominowych, 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym winien wywiesić na tablicach ogłoszeń 

stosowne powiadomienie dla mieszkańców o godzinach przeprowadzenia przeglądu celem 

udostępnienia mieszkań.  

  

Integralną częścią protokołu z rocznej kontroli przewodów kominowych jest wykaz 

mieszkańców, potwierdzających wykonanie powyższej usługi w zakresie zajmowanego przez 

nich lokalu .  

  

III) Interweniowanie i kontrolowanie wszelkich zgłoszonych doraźnie w jakimkolwiek 

czasie (niezależnie od pory dnia lub nocy) przez Zamawiającego nieprawidłowości, w 

tym też czynności wynikłych po interwencji Straży Pożarnej lub innych służb 

związanych z prowadzoną przez nich akcją ratowniczo gaśniczą związaną z 

funkcjonowaniem przewodów kominowych  w terminie  wyznaczonym przez 

Zamawiającego w zależności od stopnia pilności  wraz z dostarczeniem stosownej opinii 

kominiarskiej zawierającej:   

  

a/ opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz przypuszczalną przyczynę ich powstania,  

b/ sposób likwidacji nieprawidłowości,  

c/ rzut pionowy przewodów kominowych z naniesieniem ich numeracji, numeracji pionów 

oraz wskazaniem miejsca, które zostało zausterkowane,  

d/ szczegółowy obmiar zawierający dane jak długość, szerokość, wysokość, średnicę itp. w 

przypadku wystąpienia zalecenia likwidacji usterek w zakresie przebudowy kominów 

ponad dachem lub na strychu względnie obydwóch łącznie, uszczelnienia przewodów 

kominowych poprzez zamontowanie wkładów ze stali szlachetnej, wykonania ocieplanych 

i nieocieplanych przedłużeń przewodów oraz nasad, dobudowy przewodów kominowych 

oraz innych wymagających zlecenia ich wykonania firmie zewnętrznej – w przypadku 

uszczelnień dodatkowe informacje dotyczące między innymi ewentualnych zawężeń 

przewodów oraz odchyleń od pionu, jak też informację o braku lub występowaniu 

podłączeń z innych lokali do uszczelnianego przewodu – w przypadku jakichkolwiek 

problemów należy podać sposób jego rozwiązania.  

e/ inne niezbędne dane i informacje wg uznania Zamawiającego.  

  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za następstwa wynikłe z 

wcześniej zgłoszonych (niezależnie od pory dnia lub nocy) przez Zamawiającego 

telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

przewodów kominowych zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi oraz bezpieczeństwu 

budynku do czasu wystawienia stosownej opinii kominiarskiej lub zaleceń, z uwzględnieniem 

wystawienia do czasu likwidacji tych nieprawidłowości stosownych nakazów właścicielom, 

najemcom lub użytkownikom lokali mieszkalnych i użytkowych (np. zakaz użytkowania 

pieców węglowych, piecyków kąpielowych).  

  

IV. Wystawianie opinii  dla istniejących przewodów z aktualnymi podłączeniami, na 

wniosek Zamawiającego w terminie do 5-ciu dni od daty zlecenia.   

V. Rozwiązywanie problemów wynikłych podczas likwidacji przez firmy zewnętrzne 

działające na zlecenie Zamawiającego, usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
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przewodów kominowych, które zostały wyszczególnione w protokołach przeglądów rocznych 

lub innych opiniach kominiarskich wystawionych przez Wykonawcę.   

VI. Opiniowanie przewodów dymowych spalinowych lub wentylacyjnych po likwidacji  

nieprawidłowości wskazanych w opiniach lub protokołach przeglądów rocznych w terminie 

do 5-ciu dni od daty zlecenia.   

VII. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych (w tym wolnostanów) na każde 

zlecenie Zamawiającego, w terminie do 5-ciu dni od daty zlecenia.  

VIII. Sporządzanie kompleksowej lub częściowej inwentaryzacji przewodów 

kominowych na każde zlecenie Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony.  

IX. Wystawianie stosownych opinii kominiarskich w zakresie możliwości zmiany 

systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zamiana przewodów) w lokalach mieszkalnych i 

użytkowych na wniosek Zamawiającego, w terminie 5 dni od otrzymania zlecenia.  

X. Wystawianie stosownych opinii kominiarskich w zakresie możliwości zmiany 

systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zamiana przewodów) w lokalach mieszkalnych i 

użytkowych na wniosek ich właścicieli lub najemców, na ich koszt.  

XI. Udział w pracach komisji powoływanych przez Zamawiającego związanych z 

protokołami i opiniami wystawionymi przez Wykonawcę.  

XII. Inne czynności i prace zlecone przez Zamawiającego a w szczególności:  

• Niezwłocznego usuwania gniazd z kominów oraz przewodów kominowych,   

• Wyszukiwania przewodów w budynkach wraz z podaniem możliwości 

podłączenia do nich lokali mieszkalnych i użytkowych, możliwych przepięć 

oraz w przypadku braku innych możliwości określenia konieczności 

dobudowy nowych, w terminie do 5-ciu dni od daty zlecenia.   

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności wyszczególnionych w §1 oraz 

innych, które nie zostały tam zapisane a zostały zlecone Wykonawcy przez 

Zamawiającego, przy uwzględnieniu technologii i materiałów gwarantujących całkowitą 

likwidacje usterek lub nieprawidłowości w działaniu przewodów kominowych.  

2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, sztuki 

kominiarskiej, regulaminu czynności kominiarskich, oraz aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności Ustawy „Prawo Budowlane”, Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów”, ustawy „O ochronie przeciwpożarowej”, 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych” oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”.  

3. Obligatoryjne czyszczenie przewodów kominowych oraz roczna kontrola przewodów 

kominowych musi obejmować wszystkie otwarte i czynne przewody kominowe 

wyprowadzone z wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w 

każdym budynku zarządzanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca każdorazowo wyszczególni pisemnie Zamawiającemu przewody nieczynne, 

które nie podlegały okresowemu ich czyszczeniu. 

5. Wykonawca dokona we własnym zakresie likwidacji drobnych usterek, zwłaszcza w 

zakresie udrażniania przewodów kominowych oraz likwidacji gniazd z kominów i 

przewodów w trakcie czyszczenia i kontroli okresowej przewodów kominowych. 

6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług 

objętych umową osobom trzecim. W przypadku braku możliwości wykonywania usług i 

prac objętych umową przez okres dłuższy niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić na swój koszt zastępstwo wykonywane przez osobę posiadającą wymagane 

uprawnienia zawodowe (mistrza kominiarskiego) i powiadomi na piśmie Zarząd 
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Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu o osobie zastępcy i czasookresie 

zastępstwa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania  przepisów o ochronie danych osobowych 

tj. ustawy z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych i zasad wynikających z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679z 27.04.2016r. zwanego 

RODO, oraz innych przepisów wykonawczych. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną wobec Zamawiającego i 

osób trzecich za wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania umowy, 

zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa, działania niezgodnego z umową lub 

obowiązującymi przepisami i normami. 

9. Wszelkie koszty związane z naprawą wadliwie wykonanej usługi obciążają Wykonawcę. 

10. Wykonawca zobowiązuje sie wykonać wszelkie poprawki i uzupełnienia usług w 

określonym przez Zamawiającego terminie, w ramach wynagrodzenia ustalonego w 

niniejszej umowie. 

11. Przesuniecie lub zmiana terminu wykonania usług może nastąpić wyłącznie z przyczyn 

obiektywnych (złe warunki atmosferyczne, brak dostępu, nieobecność lokatorów) i musi 

być każdorazowo uzgodniona z osobą nadzorującą wyznaczoną przez Zarząd Spółdzielni. 

12. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca w uzgodnieniu z 

Zamawiającym zobowiązany jest do wyznaczenia nowego terminu wykonania usługi i 

powiadomienia o tym fakcie mieszkańców danej nieruchomości poprzez wywieszenie 

stosownego ogłoszenia w budynku. 

13. W sprawach nie cierpiących zwłoki a dotyczących zaleceń pokontrolnych z 

przeprowadzonej kontroli, Wykonawca zawiadomi osobiście, pisemnie, telefonicznie 

faksem lub pocztą elektroniczną osobę nadzorującą wyznaczoną przez Zarząd Spółdzielni 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego kontaktu z Zamawiającym przez 

osoby: Mistrz kominiarski:- ..................................................................................  

..................................; . .....................................; faks ……………………………;  

……………………………… 

15. Zamawiający zobowiązuje sie do zapewnienia stałego kontaktu z Wykonawcą przez 

osoby:   

1 …………………………….. ..................................; 

2 …………………………….. ..................................; 

3 …………………………….. ..................................; 

 

§3 

1. Za wykonanie usługi, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, ustaloną wg cen 

przetargowych wynoszących: 

a) §1 p.I -  czyszczenie przewodów kominowych (wyszczególnionych w specyfikacji 

przewodów kominowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy)  

• spalinowe                 ………... zł/1 przewód 

•  dymowe                  ………… zł/1 przewód 

•  wentylacyjne          ………… zł/1 przewód 

b) §1 p.II – roczna kontrola przewodów kominowych (wyszczególnionych w specyfikacji 

przewodów kominowych stanowiących załącznik do niniejszej umowy)  

• spalinowe                …………. zł/1 przewód 

• dymowe                   …………. zł/1 przewód 

• wentylacyjne            …………. zł/1 przewód 

c) §1 p.III,IV,VI – opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po ……. zł/1 przewód 

d) §1 p.VII – opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie 

Zamawiającego po ……. zł/1 urządzenie;  

e) §1 p.VIII – inwentaryzacja przewodów kominowych po ……… zł/przewód 

f) §1 p. IX– opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana 

przewodów) w lokalach na zlecenie Zamawiającego …………………….. zł/ opinię 
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g) §1 p. X - opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana 

przewodów) w lokalach mieszkalnych i użytkowych na zlecenie ich właścicieli lub 

najemców wg uzgodnień z właścicielem lub najemcą 

h) §1 p.V, XI – rozwiązywanie problemów i udział w pracach komisji związanych z 

wystawionym protokołem lub opinią – zawarte w cenie usługi wyszczególnionej w §1 

ust. I-II-III-IV-IX 

i) §1 p.XII – inne czynności i prace zlecone: 

• usuwanie gniazd                            ………….. zł/1 przewód lub komin 

• wyszukiwanie przewodów            ………….. zł/1 przewód lub komin 

• inne czynności - jeżeli nie odpowiadają czynnościom zawartym w §1 p. I do IX i XII, 

cena zostanie ustalona na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego kalkulacji 

sporządzonej przez Wykonawcę. 

            

            Strony określają szacunkową wartość umowy na kwotę ……………..zł   

 

2. Zamawiający zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonanie 

usług objętych niniejszą umową, sprawdzając je pod względem rachunkowym i 

merytorycznym, upoważniając jednocześnie do tych czynności  pracowników Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.  

3. Fakturę należy wystawić na:  

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu, ul. Robotnicza 5,  49-300 Brzeg  

            NIP 747-000-49-67  

4. Należność za wykonane i odebrane prace objęte umową Zamawiający będzie realizował 

w formie przelewu na konto bankowe Wykonawcy określone na fakturze w terminie 14 

dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

potwierdzonej w zakresie wykonania objętych nią usług przez pracownika 

nadzorującego. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1, będą corocznie ulegać 

zmianie w oparciu: 

a) o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS za 

ubiegły rok kalendarzowy. Waloryzacja przewidziana jest począwszy od 1 marca 2020r. 

wskaźnikiem za rok 2019. Wysokość nowych stawek po waloryzacji określona będzie w 

stosownym załączniku (aneksie) do umowy, który stanowić będzie jej integralna cześć. 

 

§ 4 

Wykonawca składa Zamawiającemu odpis polisy ubezpieczeniowej w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z prowadzoną działalności na sumę 

ubezpieczeniową nie niższą niż 10.000zł. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać OC 

przez cały czasookres umowy i okazać aktualna polisę na każde żądanie Zamawiającego. 

Brak ubezpieczenia stanowi ciężkie naruszenie zobowiązań umownych i uprawnia 

Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy pod rygorem natychmiastowego 

jej rozwiązania przez Zamawiającego, w trybie obciążającym Wykonawcę.   

  

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 

a) za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie czyszczenia przewodów i kontroli 

kominów (§1 pkt I i II) – kara umowna w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia 

liczony od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym wg harmonogramu 

przewidziana była kontrola lub czyszczenie przewodów. 

b) za nieterminowe wykonanie   umowy w zakresie opiniowania  (§1 pkt IV,VI,VII, IX, 

XII)- kara umowna w wysokości 20zł za każdy dzień opóźnienia  

c) za nieterminowe wykonanie  umowy w zakresie sporządzania inwentaryzacji 

przewodów kominowych (§1 pkt VIII)  - kara umowna w wysokości 50zł za każdy 

dzień opóźnienia 
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d) za nie podjęcie interwencji po otrzymaniu zgłoszenia przez Zamawiającego 

nieprawidłowości, w tym też czynności wynikłych po interwencji Straży Pożarnej lub 

innych służb związanych z prowadzoną przez nich akcją ratowniczo gaśniczą 

związaną z funkcjonowaniem przewodów kominowych  w wyznaczonym terminie – 

50 zł/za każdy dzień opóźnienia 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna 

20% od szacunkowej wartości umowy określonej w § 3. 

f) naliczenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 6 

1. Umowa obowiązuje strony od dnia 01.01.2020r. i zostaje zawarta na okres trzech lat tj.  do 

31.12.2022r. , przy czym Zamawiający może ją wypowiedzieć na piśmie, na koniec 

miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 3-ch miesięcy okresu wypowiedzenia. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia.  

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie usług 

Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania 

reklamacyjnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z zawartej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

właściwego rzeczowo sądu powszechnego według siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

Załączniki stanowiące integralną część umowy:  

- Załącznik Nr 1 – wykaz budynków SM „Zgoda”, wraz z ilością przewodów kominowych 

- Załącznik Nr 2 - wzór protokołu z kontroli okresowej przewodów kominowych 

- Załącznik Nr 3 - wzór protokołu z kontroli okresowej przewodów kominowych w lokalu 

- Załącznik Nr 4 - wzór nakazu czyszczenia pieców 

- Załącznik Nr 5 – wzór protokołu z czyszczeń przewodów kominowych, 

- Załącznik Nr 6 - Harmonogram kontroli i czyszczenia przewodów i kanałów kominowych 

dymowych i spalinowych oraz kanałów wentylacyjnych 

- Oferta Wykonawcy 

- Specyfikacja oraz wyjaśnienia do niej (jeżeli będą miały miejsce)  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1-egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJACY 



ZAŁĄCZNIK   NR 1 DO UMOW 

            

L/p Adres NR  Ilość    Ilość Ilość i rodzaj przew. Przekrój Ilość czysz. przewod. OGÓŁEM 

    Nierucho. Mieszkań kondygna. Wentylacyjny Spalinowy przewodu Wen. Spa. Dymny przewodów 

1. Słowiańska 1 BM 1 18 VI 54 17 wąski 1 2   88 

2. Słowiańska 5 BM 2 18 VI 54 17 wąski 1 2   88 

3. Słowiańska 9 BM 3 18 VI 54 17 wąski 1 2   88 

4. Słowiańska 13 BM 4 18 VI 54 17 wąski 1 2   88 

5. Słowiańska 2-3-4 BM 5 36 VI 110 36 wąski 1 2   182 

6. Słowiańska 6-7-8 BM 6 36 VI 110 36 wąski 1 2   182 

7. Słowiańska 10-11-12 BM 7 36 VI 110 36 wąski 1 2   182 

8. Słowiańska 14-15-16 BM 8 36 VI 110 36 wąski 1 2   182 

9. Robotnicza 7 - 7A BM 10 24 V 31 12 wąski 1 2   55 

10. Wyszyńskiego 15 BM 11 26 V 30 13 wąski 1 2   56 

11. Wileńska 37ab BM 13 35 V 72 36 wąski 1 2   144 

12. A. KRAJOWEJ 21A,B,C,D BM 14 52 V 155 0 wąski 1 0   155 

13. JANA PAWŁA II 21 A,B BM 15 20 V 60 0 wąski 1 0   60 

14. JANA PAWŁA II 23 A,B BM 16 32 V 90 0 wąski 1 0   90 

15. POPIEŁUSZKI 8 A,B BM 17 30 V 90 0 wąski 1 0   90 

16. POPIEŁUSZKI 10-22 BM 18 74 V 87 0 wąski 1 0   87 

17. POPIEŁUSZKI 24-28 BM 19 30 V 90 0 wąski 1 0   90 

18. POPIEŁUSZKI  30-32 BM 20 20 V 60 0 wąski 1 0   60 

19. ANDERSA 5-11 BM 12 50 V 66 20 wąski 1 2   106 

20. Rynek 8 BM 21 9 IV 34 10 wąski 1 2   54 

21. DZIERŻONIA 7-11 BM 22 33 IV 112 36 wąski 1 2   184 

22. ZAKONNIC 6-8 BM 23 30 V 90 30 wąski 1 2   150 

23. ZAKONNIC 10-12 BM 24 30 V 90 30 wąski 1 2   150 

24. Szpitalna 2a, W Polsk 18 BM 25 17 IV 58 12 wąski 1 2   82 

25. Kamienna 5-13 BM 26 75 V 90 30 wąski 1 2   150 

26. MICKIEWICZA 3-13 BM 28 90 V 106 36 wąski 1 2   178 

27. Krzyszowica 1-3a BM 27 60 V 72 24 wąski 1 2   120 

28. MICKIEWICZA 10-16 BM 29 60 V 72 24 wąski 1 2   120 

29. RYBACKA 6-6C BM 31 60 V 72 24 wąski 1 2   120 

30. Rybacka 12-32 BM 33 158 V 206 64 wąski 1 2   334 

31. Chocimska 1  BM 43 36 XI 10 0 W. mech. 1     10 

32. Chocimska  1A BM 44 6 III 6 0 wąski 1     6 

33. Chocimska   3 BM 45 33 XI 10 0 W. mech. 1     10 

34. Sucharskiego 1-8 BM 47 120 V 168 120 wąski 1 2   408 

35. WESTERPLATTE 40 BM 38 20 V 24 12 wąski 1 2   48 

36. WESTERPLATTE 41 BM 39 20 V 24 12 wąski 1 2   48 

37. WESTERPLATTE 43 BM 40 20 V 24 12 wąski 1 2   48 

38. WESTERPLATTE 44 BM 41 20 V 24 12 wąski 1 2   48 

39. WESTERPLATTE 45 BM 42 20 V 24 12 wąski 1 2   48 

40. WESTERPLATTE 16-21 BM 34 90 V 132 78 wąski 1 2   288 

41. WESTERPLATTE 22-27 BM 35 90 V 129 78 wąski 1 2   285 



42. WESTERPLATTE 28-33 BM 36 90 V 132 78 wąski 1 2   288 

43. WESTERPLATTE 34-39 BM 37 90 V 129 78 wąski 1 2   285 

44. ROWECKIEGO 1-6 BM 48 90 V 129 78 wąski 1 2   285 

45. ROWECKIEGO 7-12 BM 48 90 V 129 78 wąski 1 2   285 

46. ROWECKIEGO 13-18 BM 48 90 V 132 78 wąski 1 2   288 

47. Słowackiego 30-38 BM 63 75 V 90 30 wąski 1 2   150 

48. Słowackiego 40-50 BM 64 60 V 72 24 wąski 1 2   120 

49. Słowackiego 52-62 BM 65 60 V 72 24 wąski 1 2   120 

50. Porazińskiej 2-12 BM 66 70 V 90 28 wąski 1 2   146 

51. BRZECHWY 4 BM 67 21 V 31 0 wąski 1 0   31 

52. BRZECHWY 6 BM 68 21 V 30 0 wąski 1 0   30 

53. BRZECHWY 8-20 BM 69 96 V 104 0 wąski 1 0   104 

54. MAKUSZYŃSKIEGO 2 BM 70 21 V 30 0 wąski 1 0   30 

55. MAKUSZYŃSKIEGO 4 BM 71 21 V 30 0 wąski 1 0   30 

56. MAKUSZYŃSKIEGO 6 BM 72 21 V 30 0 wąski 1 0   30 

57. MAKUSZYŃSKIEGO 18 BM 73 21 V 74 0 wąski 1 0   74 

58. MAKUSZYŃSKIEGO 20 BM 74 21 V 76 0 wąski 1 0   76 

59. MAKUSZYŃSKIEGO 22 BM 75 21 V 76 0 wąski 1 0   76 

60. MAKUSZYŃSKIEGO 8-16 BM 76 61 V 90 0 wąski 1 0   90 

61. KORCZAKA 2-10 BM 77 61 V 84 0 wąski 1 0   84 

62. SZANCERA 2-10 BM 78 61 V 84 0 wąski 1 0   84 

63. JANCZRSKIEGO 2-12 BM 79 71 V 84 0 wąski 1 0   84 

64. MAKARSKIEGO 7 BM 49 20 V 29 8 wąski 1 2   45 

65. MAKARSKIEGO 9 BM 50 20  V 29 8 wąski 1 2   45 

66. MAKARSKIEGO 11 BM 51 20  V 29 8 wąski 1 2   45 

67. MAKARSKIEGO 13-23 BM 53 85 V 108 34 wąski 1 2   176 

68. MAKARSKIEGO  25-35 BM 54 85 V 108 34 wąski 1 2   176 

69. MAKARSKIEGO  37-47 BM 55 85 V 108 34 wąski 1 2   176 

70. MAKARSKIEGO 6 BM 80 20  V 32 8 wąski 1 2   48 

71. MAKARSKIEGO  8 BM 81 20  V 32 8 wąski 1 2   48 

72. MAKARSKIEGO  10 BM 82 20  V 32 8 wąski 1 2   48 

73. MAKARSKIEGO  12 BM 83 20  V 32 8 wąski 1 2   48 

74. MORCINKA 1-2-3 BM 84 30 V 60 12 wąski 1 2   84 

75. MORCINKA 4-5-6 BM 85 30 V 60 12 wąski 1 2   84 

76. MORCINKA 7-8-9-10 BM 86 40 V 75 16 wąski 1 2   107 

77. MORCINKA 11-12-13 BM 87 30 V 60 12 wąski 1 2   84 

78. MORCINKA 14-15-16 BM 88 30 V 60 12 wąski 1 2   84 

79. MORCINKA 17-18-19-20 BM 89 40 V 75 16 wąski 1 2   107 

80. WŁOŚCIAŃSKA 6-8 BM 91 12 III 26 12 wąski 1 2   50 

81. WŁOŚCIAŃSKA  10-12-14 BM 92 18 III 34 16 wąski 1 2   66 

82. WIERZBOWA 1-2 BM 94 20 V 45 20 wąski 1 2   85 

83. WIERZBOWA 3-4 BM 95 15 IV 30 10 wąski 1 2   50 

84. WIERZBOWA  5-6-7 BM 96 28 V 55 30 wąski 1 2   115 

85. WIERZBOWA  8-9 BM 97 12 IV 24 10 wąski 1 2   44 

86. WIERZBOWA  10-11 BM 98 20 V 36 8 wąski 1 2   52 

87. WIERZBOWA  12-13 BM 99 16 V 33 8 wąski 1 2   49 



88. WIERZBOWA  14-15-16 BM 100 28 V 45 12 wąski 1 2   69 

89. WIERZBOWA  17-18 BM 101 20 V 30 8 wąski 1 2   46 

90. J.WIELKIE Polna 1-1a BM 103 12 II 36 2 wąski 1 2 2szt/4 40 

92. SŁOACKIEGO 22 BM 58 4 III 8 4 wąski 1 2   16 

93. SŁOACKIEGO 24 BM 59 4 III 8 4 wąski 1 2   16 

94. SŁOACKIEGO 26 BM 59 4 III 8 4 wąski 1 2   16 

95. Ofiar Katynia 11-13 BHU 2   III 54 1 wąski 1 0   56 

96. Robotnicza 5 BHU 1   III 30 0 wąski 1 0   30 

97. Chocimska 5 i 7 BHU 3     28           28 

98. Brzechwy 3 BHU 5     56           56 

99. Słowackiego 2 BHU 4     45           45 

  RAZEM   3 747   6 422 1 832         10 086 

 



 

Załącznik nr 2 do umowy 
……………………………………………………………… 

                    Pieczęć Zakładu Kominiarskiego      Brzeg, dnia ………………… 20.....r. 

 

PROTOKÓŁ Nr ……….…… 

z okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych – spalinowych – wentylacyjnych) 
 

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi 

bezpośredni związek z kominami – w budynku zarządzanym przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Zgoda” położonym w 

…………………………. przy ul. …………………..………..……………………….. nr ………………. została przeprowadzona przez 

posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego……………………………………………………………………….... 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) oraz stosownie 

do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony 

przeciwpożarowej.  

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ KONTROLI STWIERZDZONO CO NASTĘPUJE : 

1. Objęte kontrolą okresową kanały i przewody kominowe zostały sprawdzone w zakresie zapewniającym uzyskanie wszelkich 

informacji służących do prawidłowego określenia sprawności  przewodów kominowych oraz podłączeń i możliwości ich 

bezpiecznego użytkowania przez czas wskazany w ustawie – 1 rok. 

2. Objęte kontrolą kanały i przewody kominowe oraz podłączenia i elementy urządzeń kominowych są sprawne i ich stan 

techniczny pozwala na bezpieczną eksploatację do czasu kolejnego przeglądu technicznego. 

3. Objęte kontrolą kanały i przewody kominowe oraz podłączenia i elementy urządzeń kominowych są sprawne i ich stan 

techniczny pozwala na bezpieczną eksploatację do czasu kolejnego przeglądu technicznego pod warunkiem usunięcia n/w 

usterek: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

których usunięcie należy zgłosić sporządzającemu protokół do odbioru. 

4. Inne uwagi : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Załączniki do protokołu: 

- szkic sytuacyjny z określeniem miejsca wystąpienia usterki. 

 

 

 
 

Właściciel (Zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane wyżej 

wymienione braki i uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej 

kontroli technicznej. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Protokół otrzymują:   Protokólarne ustalenia   Protokół sporządził 

     przyjęto do wiadomości   przeprowadzający kontrolę 

1. Właściciel*/Zarządca* obiektu      

Budowlanego 

2. Mistrz kominiarski przeprowadzający    

 Kontrolę    …………………………………….  ……………………………………… 

3. Właściwy Organ Państwowego Nadzoru Pieczęć  i podpis właściciela/zarządcy    (Podpis i pieczątka mistrza kominiarskiego) 

(w przypadku wymaganego wszczęcia 

postępowania administracyjnego) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 



         Załącznik Nr 3 do umowy 
                                                                                                                                                     Brzeg,  dn…………………………………………                                 

PROTOKÓŁ 

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH 
 

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z 

kominami – w budynku będącym własnością: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” 

położonym w Brzegu  przy ul.                                                                    Nr                        
Właściciel lokalu* – lokator * ......................................................................................................... 

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (ust.1 pkt.1 lit.c)  ……………………………… w oparciu 

o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do wydanych przepisów 

szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 
 

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE: 
I.  Objęte kontrolą przewody kominowe oraz 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 
      wymienionym wyżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności  następujących 

     stwierdzonych uchybień,  które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.)* 
III. W otworach okiennych zamontowano .........................( szt. ) urządzeń nawiewnych. )* 
IV. W lokalu brak: 
1. Gazowego podgrzewacza wody; 
 

2. Kuchenki gazowej; 
 

 

NAZWA POMIESZCZENIA WYMIAR OTWORU 

WENTYLACYJNEGO, 

SPALINOWEGO [ cm ] 

CIĄG PRZY ZAMKNIĘTYCH OKNACH 

OTWARTYCH NAWIEWNIKACH OKIENNYCH )* 

ZWROTNY BRAK SŁABY DOBRY 

KUCHNIA      

ŁAZIENKA      

W-C      

PRZEWÓD SPALINOWY .........cm; w pom: .................. 

typ łącznika………………... 

    

 

  Zalecenia : 
1. W przypadku wykazania w powyższej tabeli oceny ciągu: zwrotnego, słabego lub braku, należy w sposób stały zapewnić dopływ powietrza 

zewnętrznego poprzez zamontowanie dodatkowej ilości nawiewników okiennych zgodnie z  PN-83/B-03430/Az3 oraz § 155ust.3 i 4 RMI w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.75 poz.690 z 2002r. z późniejszymi zmianami) 
2. Bezzwłocznie zamontować w drzwiach łazienkowych, WC normową kratkę nawiewną 
        (w dolnej części drzwi ) o powierzchni 220cm2 )  Zgodnie z  Dz.U 75 poz.690 z 2002r. §79.1 
3. Zdemontować z otworów wylotowych wentylacyjnych: wentylatory elektryczne, odłączyć okap kuchenny, pochłaniacz)* 
 

4. Usunąć żaluzję z kratki wentylacyjnej  w    kuchni,    łazience,   przedpokoju ,   kotłowni ,   WC   )* (zgodnie z PN-89/B-104525 3.3.12.3) 
 

5. Odsłonić otwór wylotowy wentylacyjny ( przysłonięty szafką, sufitem podwieszonym, zamknięty w pawlaczu)* 
 

6. Połączyć kratkę wentylacyjną z przewodem kominowym w pomieszczeniu kuchni,   łazienki,   WC  )* 
 

7. Należy właściwie połączyć podgrzewacz, rury odprowadzającej spaliny z otworem spalinowym)* 
 

8. Brak wentylacji w pomieszczeniu)*............................................................................................................................ 

   Należy wykonać kratki wentylacyjne 14x21 cm typ otwarty w pomieszczeniu kuchni,   łazienki,   WC)* 
 

9. Dodatkowe  zalecenia. )*........................................................................................................................................... 
 

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

.................................................................................................................................................................................. 
* -  właściwe zaznaczyć „X” 

 

Wymienione nieprawidłowości (dot. zaznaczonych znakiem X punktów) mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia w związku z tym 

właściciel lokalu ( użytkownik) przyjął do wiadomości że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione nieprawidłowości 

podlegają obowiązkowemu naprawieniu bądź usunięciu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli kominiarskiej i dostarczeniu oświadczenia o 

wykonaniu zaleceń kominiarskich do  Zarządcy Nieruchomości -S.M. Zgoda w Brzegu. Za niewykonanie zaleceń i ewentualne skutki 

zaniechania odpowiedzialność materialną i cywilną ponosi właściciel lokalu. 

 

Oświadczam że, nie wnoszę żadnych roszczeń i pretensji w stosunku do przeprowadzonej kontroli oraz otrzymałem kopię 

protokołu oraz zapoznałem się z zasadami prawidłowego użytkowania lokalu. 
                                          

Protokół otrzymują: 
 

  1. Właściciel - Zarządca budynku               

  2. Opiniodawca    

  3. Terytorialnie właściwy organ                           Potwierdzam odbycie okresowej                                                              Opiniodawca 
      Państwowego Nadzoru Budowlanego                                 kontroli i odbiór niniejszego protokołu                                      (uprawniony mistrz kominiarski) 
      (w przypadkach wymag. wszczęcia                                     / podpis lokatora /   
      postępowania administracyjnego)         

    

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA MIESZKANIA Z URZĄDZENIAMI GAZOWYMI. 

 

➢ Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do urządzeń w których następuje spalanie gazu (zaleca się 

uchylanie okna podczas korzystania z piecyka gazowego). 

➢ Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych. 

➢ Podczas kąpieli nie używać innych urządzeń gazowych ( kuchenka, piekarnik). 

➢ Przed kąpielą należy przewietrzyć dobrze łazienkę. 

➢ Kąpiel połączona z wyłączeniem i włączeniem piecyka powinna trwać jak najkrócej. 

➢ Naprawa i konserwacja (co najmniej raz w roku) urządzenia gazowego powinna być powierzona wyłącznie 

osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne – stary zużyty, nie czyszczony rozregulowany piecyk 

gazowy, zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. 

➢ Dogrzewanie mieszkania za pomocą gazu z kuchenki gazowej grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem węgla. 

➢ Użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania. 

➢ Instalowanie wentylatorów, okapów mechanicznych w lokalu z urządzeniem grzewczym gazowych jest 

zabronione! 

wentylator taki osłabia naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego! 

➢ W trosce o własne bezpieczeństwo i naszych bliskich warto rozważyć zamontowanie czujnika czadu w 

pomieszczeniu z piecykiem gazowym. 

➢ Piec gazowy powinien być szczelnie połączony do przewodu spalinowego. 

➢ Kubatura pomieszczenia, w którym znajduje się gazowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania nie 

może być mniejsza jak 8m3 
➢ Utrzymywać kratki wentylacyjne w należytej czystości, często montowane w środku kratek wentylacyjnych 

siatki, szybko się brudzą, co powoduje zmniejszenie efektywności wentylacji. 

➢ Łącznik odprowadzający spaliny z urządzenia grzewczego gazowego do przewodu kominowego powinien 

posiadać atest oraz być zgodnym z wymaganiami producenta urządzenia grzewczego gazowego oraz należy go 

utrzymywać należytej czystości. 

➢ Minimalny wymiar kratki wentylacyjnej wynosi 14x14cm bądź Ø150mm. 
➢ Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają pisemnej zgody 

Zarządcy Nieruchomości. 

➢ Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany do 

zapewnienia technicznej i użytkowej. 

➢ W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób i mienia – zaniechać 

użytkowania instalacji  gazowej i poinformować właściwe służby oraz Zarządcę o wystąpieniu zagrożenia. 

➢ Systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne. 

➢ Uniemożliwiać ograniczenie lub utratę drożności oraz szczelności przewodów kominowych. 

➢ Udostępnianie lokalu do przeglądów technicznych.  



      Załącznik nr 4 do umowy 

NAKAZ 

Kompleksowego czyszczenia pieca węglowego stwierdzonych podczas  

czyszczenia przewodów kominowych dymowych* / okresowej kontroli przewodów 

kominowych* 

 

W wyniku czyszczenia przewodów kominowych dymowych* / przeprowadzonej okresowej 

kontroli przewodów kominowych* w dniu ................. 20…...r. w nieruchomości przy  

ul. .................................................... Nr ........ w ……………………………………………... (na 

podstawie zawartej umowy Nr ............... /20…. z dn. .............20….r.) stwierdzone zostały 

wady i usterki w zakresie funkcjonowania piecy kaflowych węglowych, w lokalu 

mieszkalnym* / lokalu użytkowym* Nr .......  użytkowanym przez: 

 

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

wpisać imię i nazwisko właściciela, najemcy lub użytkownika lokalu mieszkalnego lub 

użytkowego 

 

 

Z upoważnienia zarządcy przedmiotowej nieruchomości tj. Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 5 nakazuję: 

 

1. Dokonać w terminie natychmiastowym kompleksowego czyszczenia pieca/ów węglowych w 

pomieszczeniach: 

 

a/ kuchni (trzon kuchenny */ piec węglowy …………*) w ilości ………szt. 

 

b/ pokoju dużego w ilości ………. szt. 

 

c/ pokoju średniego w ilości ………. szt. 

 

d/ pokoju małego w ilości ………. szt. 

 

e/ pokoju …………… w ilości ……… szt. 

 

f/ pomieszczenia:………………………………………………………………………...........   

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

 

2.  Zaprzestać od chwili obecnej jakiegokolwiek użytkowania pieca węglowego zlokalizowanego 

w pomieszczeniu wyszczególnionym w punkcie 1 pozycja …………..….., do czasu 

kompleksowego jego wyczyszczenia oraz dokonania powtórnego badania prawidłowości ciągu 

w otwartych drzwiczkach, przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.  

 

3. Powiadomić pisemnie w terminie 7-miu dni od daty wystawienia niniejszego nakazu 

zarządcę nieruchomości tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu przy ul. Robotniczej 

5, przedkładając pozytywną opinię kominiarską w zakresie postanowień zawartych w punkcie 

1-2. 

 

Prace wyszczególnione w niniejszym nakazie zobowiązany jest usunąć użytkownik mieszkania 

we własnym zakresie i na koszt własny. 

 

Potwierdzam odbiór w/w nakazu  

 

 

 

.........................................................................                      ........................................................ 
data i czytelny podpis właściciela, najemcy lub użytkownika lokalu                         pieczątka i podpis przeprowadzającego kontrole                                                                                                                                       
                 wraz z nr uprawnień zawodowych 
*/ - niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 5 

 

PROTOKÓŁ  

nr…………… z dnia……………. 

z czyszczenia przewodów kominowych 

(spalinowych i wentylacyjnych) 

 

 

W budynku przy ul.  …………………………….   klatka nr  …………………………….. 

czyszczenie odbyło się w dniu: …………………………… 

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Brzegu, ul. Robotnicza 5. 

          Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

06.06.1993r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów ( tekst jednolity Dz.U z 2003r. poz. 1138 z późniejszymi zmianami) 

1. Czyszczeniem objęto: 

 

- przewody kominowe spalinowe- w ilości: …………….szt. 

łącznie z zainstalowanymi nasadami wraz z usunięciem zanieczyszczeń w spadach 

kominowych,  

 

- przewody kominowe wentylacyjne – w ilości: …………….szt. 

łącznie z zainstalowanymi nasadami wraz z usunięciem zanieczyszczeń w spadach 

kominowych,  

2. Czyszczenie zostało przeprowadzone przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia            

mistrza kominiarskiego: 

……………………………….. przy współudziale ……………………………………. 

3. Termin następnego czyszczenia : ..……………………………………………………... 

 

 

  Protokół sporządził: 

 

 

 

…………………………………. 
Podpis i pieczęć mistrza kominiarskiego 

 

Do wiadomości: 

1.Spółdzienia Mieszkaniowa Zgoda 

2.Mistrz kominiarski 


