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                                                    UMOWA Nr WAD.2601.273.2015 

zawarta w dniu …………….. we Wrocławiu pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,   

50 - 044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15 -17 , reprezentowanym przez: 

p. ..........–  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

- zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

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

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

reprezentowanym przez:  

p. …………………………………………………………………………………………………….... 

- zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro.   

 

                                                                        § 1. 

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego jest:  

a) wykonanie okresowych badań ochronnych instalacji elektrycznej,  

b) wykonanie okresowych badań instalacji odgromowej wraz z konserwacją  zacisków, 

c) sporządzenie dokumentacji w 2 egzemplarzach zawierającej wyniki pomiarów,  

2. Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest: 

a) usuniecie przyczyn powodujących niespełnienie pozytywnych warunków pomiaru 

poszczególnych punktów i wykonanie ponownych pomiarów, 

b) demontaż części instalacji lub naprawa (po uzgodnieniu z Zamawiającym) 

c) wykonanie brakujących opisów rozdzielni 

3. Wszystkie czynności Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z obwiązującymi   

  przepisami, a szczególnie Prawa budowlanego, a także z zasadami wiedzy technicznej,  

  obowiązującą metodyką ich wykonania oraz przy użyciu sprzętu znajdującego się na liście  

  przyrządów dopuszczonych i posiadających aktualne świadectwo legalizacji oraz przez  

  osoby posiadające uprawnienia SEP grupy E i D do 1kV i do wykonywania pomiarów. 

4. Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu  

z przeprowadzonych badań i pomiarów oraz odpowiednim wpisem do Książki obiektu. 

5. Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać: 

a) nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

b) rodzaj pomiarów,  

c) nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

d) datę wykonania pomiaru, 

e) spis użytych przyrządów i ich numery fabryczne, 

f) sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji, 

g) liczbowe wyniki pomiarów, 

h)  uwagi i wnioski. 
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6. Szczegółowe lokalizacje obiektów w których przeprowadzane będą pomiary oraz dane 

kontaktowe  osób upoważnionych  do  udostępnienia lokalu określa załącznik nr 2. 

§ 2. 

1. Termin zakończenia wszystkich prac zawiązanych z umową ustala się dzień 25.09.2015 r. 

2. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia we własnym zakresie z Kierownikiem obiektu  

 dokładnego terminu przystąpienia do pracy w danej lokalizacji. 

 

§ 3. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu  zamówienia podstawowego określonego w § 1  pkt. 1 niniejszej 

Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie,  uwzględniające wszystkie koszty 

wykonania umowy w kwocie brutto:…………………. złotych, słownie: 

…………………………………………………….. zł, w tym podatek VAT: …………… zł 

określone na podstawie Formularza ofertowego (zał. nr 1), stanowiącego integralną część 

niniejszej umowy.  

2. W przypadku różnicy w ilości punktów pomiarowych ( na plus lub minus) w stosunku do 

założeń przyjętych w Ofercie wysokość wynagrodzenia podlegać będzie korekcie zgodnie z 

pkt. 2 Formularza ofertowego (zał. nr 1 ). 

3. Za wykonanie przedmiotu  zamówienia dodatkowego określonego w § 1  pkt. 2 niniejszej 

Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w kosztorysie powykonawczym 

(zatwierdzonym przez Zamawiającego)  według stawek zgodnych z pkt. 3  Formularza 

ofertowego  

4. Całość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne przelewem na 

konto Wykonawcy  w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, 

sporządzenia i przekazania (protokółem określającym ilość i rodzaj przekazywanych 

dokumentów) kompletu protokółów  oraz dostarczenia dokumentu obciążającego 

Zamawiającemu. 

5. Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na 

osoby trzecie. 

§ 4. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary  umowne naliczane 

w określonych w umowie wypadkach i wysokościach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10%  wynagrodzenia  za wykonanie zamówienia podstawowego 

określonego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5%  wynagrodzenia  za wykonanie zamówienia podstawowego 

określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego 

terminu wykonania umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki za nieterminową zapłatę. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej. 

2. Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. 

oraz zapewni w tym zakresie bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w obiekcie. 
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3. Za wszelkie szkody powstałe w toku realizacji umowy odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 6. 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 7. 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA                    ZAMAWIAJĄCY 

 

 

…………………………………….                                         …………………………………. 
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Zał. Nr 2. 

 

Wykaz osób kontaktowych w obiektach w których maja być dokonane pomiary. 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Lokalizacja 

obiektu 

Adres Telefon Kierownik 

1. Strzelin Ul. Ząbkowicka 31 071/326-60-50 ..... 

2. Oleśnica Ul. Wiejska 2 071/314-04-11 ..... 

3. Głogów Ul. Sikorskiego 45 076/833-38-52 ..... 

4. Legnica Ul. Reymonta 2a 076/862-97-19 ..... 

5. Dzierżoniów Ul. Słowiańska 34 076/831-37-33  

6. Lwówek Śląski Ul. Zwycięzców 24 075/782-47-48 ...... 

7. Złotoryja Ul. Miła 8 076/878-31-21 ...... 

8. Koordynator   ...... ...... 


