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Znak sprawy TG/ 22 /2020                         
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
na wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego 
napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”- postępowanie prowadzone                         
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Zlecania Dostaw i Usług Obcym 
Wykonawcom SM „Ustronie” z dnia 20.12.2017r. (Regulamin dostępny na stronie internetowej Spółdzielni: 

www.ustronie.radom.pl). 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE”, ul. Wyścigowa 19, 26 -611 Radom  tel. 48 385 74 00;               
fax. tel. 48 385 74 03. 
 
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1.Wykonanie pomiarów w 25 budynkach jednostki „A” polegać będzie na: 
1.1.Sprawdzeniu skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-C 
poprzez wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia barierek tablic pośrednich TP oraz 
rozdzielni głównych RG wraz z pomiarem szyny PE jeżeli występuje. 
1.2.Wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli obwodów oświetleniowych 
klatek  i piwnic, przewodów zasilających tablice pośrednie TP. 
1.3.Wykonaniu pomiarów instalacji piorunochronnej. 
1.4.Przedstawieniu protokołów w wykonanych pomiarów zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami. 
2.Wykonanie pomiarów w 14 budynkach jednostki „M” polegać będzie na: 
2.1.Sprawdzeniu skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-C 
poprzez wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia barierek tablic pośrednich TP oraz 
rozdzielni głównych RG wraz z pomiarem szyny PE jeżeli występuje. 
2.2.Wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli obwodów oświetleniowych 
klatek  i piwnic, przewodów zasilających tablice pośrednie TP. 
2.3.Przedstawieniu protokołów w wykonanych pomiarów zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami. 
3.Wykonanie pomiarów w 30 budynkach jednostki „C” polegać będzie na: 
3.1.Wykonaniu pomiarów instalacji piorunochronnej. 
3.2.Przedstawieniu protokołów w wykonanych pomiarów zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami. 
 
III. TERMIN REALIZACJI - do dnia 31.08.2020r. 
 
IV. WARUNKI  WYMAGANE  OD  OFERENTÓW: 
1. Złożenie oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie VI niniejszej specyfikacji, 

potwierdzających spełnienie warunków do realizacji zamówienia. 
2. Przyjęcie treści umowy w wersji projektu umowy załączonego do niniejszej specyfikacji 

(Załącznik Nr 3  do SWZ). 
4. Udzielenie terminu płatności faktur - 30 dni od daty wystawienia faktury. 
5. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
6. Posiadanie niezbędnego potencjału kadrowego i technicznego oraz doświadczenia 

niezbędnego do realizacji zamówienia. 
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7.  Znajdowanie się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
8. Niefigurowanie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w KRS oraz rejestrach bankowych. 
9. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
V. OFERENCI  WYKLUCZENI z udziału w przetargu: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów: 
1.1.Wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe, których upadłość ogłoszono, lub 
postawiono w stan likwidacji. 
1.2.Z którymi Zamawiający pozostaje w sporze sądowym. 
1.3.Których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
1.4.Których oferta nie zawiera wymaganych dokumentów określonych w SWZ, lub złożone 
dokumenty zawierają istotne błędy. 
1.5.Co do których ustalono, że dostarczone przez nich informacje są nieprawdziwe. 
1.6.Którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
Zamawiającemu nie wykonując zamówienia lub wykonali je nienależycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
1.7.Którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
1.8.Których oferta wpłynęła po wyznaczonym terminie do składania ofert. Ofertę zwraca się bez 
otwierania. 
2.Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej SWZ. 
3.Oferty niespełniające określonych wymogów określonych w SWZ będą odrzucone. 
Oferta zostanie odrzucona również gdy: 
3.1.Nie została złożona w terminie określonym w SWZ.  
3.2.Jej treść nie odpowiada treści SWZ. 
3.3.Jest niezgodna z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej. 
3.4.Zawiera cenę rażąco niższą niż przewidywane koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 
3.5.Jest nieczytelna. 
4.Wszystkie dokumenty dotyczące oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania oferenta. 
 
VI. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW. 
W celu umożliwienia oceny ofert, każdy Oferent winien złożyć następujące  dokumenty: 
1.Aktualny dokument dopuszczający oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym 
niniejszym zamówieniem tj. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej.   
2.Oświadczenie, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego -Zał. nr 2.                                                                                                                                                            
3.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
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o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych -
Zał. nr 2.     
4. Oświadczenie, że firma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w  KRS  oraz 
rejestrach bankowych (BR  i BIK) -Zał. nr 2.     
5.Kserokopie uprawnień osób, które będą wykonywać pomiary.        
6.Parafowany projekt umowy.                                                                                                                                                                         
 

 VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
VIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1.Oferty należy składać do skrzynki podawczej umieszczonej w przedsionku głównego wejścia 
do biura  Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19, w terminie do dnia 
19.06.2020r. do godz. 1500.  Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 22.06.2020r. o godz. 1000                          
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” przy ul. Wyścigowej 19 w sali narad  
(parter).Z uwagi na stan epidemii nie przewiduje się obecności przedstawicieli oferentów przy 
otwarciu ofert.  
2.Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 
3.Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji – bez dokonywania zmian w jego treści. Również 
wymagane oświadczenie musi być złożone na wzorcowym formularzu stanowiącym Załącznik 
Nr 2 do niniejszej specyfikacji – bez dokonywania zmian w jego treści. 
4.Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wg pkt. VI niniejszej SWZ. 
5.Oferta musi być złożona w formie pisemnej, czytelna, winna być podpisana przez osobę 
(osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone 
pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego).Wszystkie załączniki do oferty, 
stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów 
przedstawionych przez wykonawcę. 
6.W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność                           
z oryginałem”  i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.  
7.Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
8.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
9.Nie wolno składać ofert z poprawkami i ofert nieczytelnych. 
10.Oferent winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, 
które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia: - Oferta na 
wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego 
napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”, nazwę i adres lub pieczęć 
firmową Wykonawcy. 
11.Informacje zastrzeżone tylko do wiadomości Zamawiającego muszą być umieszczone  
w oddzielnej kopercie z napisem -Tylko do wiadomości Zamawiającego - Oferta na wykonanie 
5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia                            
w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”. Koperta ta musi być umieszczona 
wewnątrz koperty lub innego opakowania w którym znajduje się oferta.   
12.Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia będzie odrzucona i nie będzie poddana ocenie. 
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13.Oferta musi odpowiadać treści SWZ. 
14.Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 
15.Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej już oferty wyłącznie do terminu oznaczonego 
na składanie ofert. Wówczas powinien przedłożyć ofertę w zamkniętej i opieczętowanej 
kopercie z napisem-Zmiana oferty na wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających                        
w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ustronie”.                                                          
16.Oferent może złożyć oświadczenie o wycofaniu oferty. Wówczas na kopercie należy umieścić 
napis-Wycofanie oferty na wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach 
elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie”.                                             
17.Wykonawcy przysługuje odwołanie tylko w przypadku naruszenia procedury określonej                      
w Regulaminie Zlecania Dostaw i Usług Obcym Wykonawcom SM „USTRONIE” z dnia 
20.12.2017roku. 
17.1.Odwołanie na piśmie można złożyć w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia                      
o rozstrzygnięciu przetargu, podając uzasadnienie. 
17.2. Odwołaniu nie podlega: 

 wybór trybu postępowania przetargowego na zlecanie dostaw i usług, 

 odrzucenie wszystkich ofert, 

 unieważnienie przetargu, 

 zmniejszenie zakresu dostaw i usług. 
 
IX. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT. 
Komisja będzie się kierowała przy wyborze ofert kryterium –„Cena” - 100pkt. 
1.Opis sposobu obliczania ceny: 
Cenę należy skalkulować przy zachowaniu następujących założeń: 
1.1.Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót 
określonym w SWZ. 
1.2.Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.                                                                                                        
1.3.Cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji Wykonawcy powinna odpowiadać cenie podanej 
przez Wykonawcę w formularzu oferty.                                                                                                                     
1.4.Obliczając ostateczną cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać stawkę i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT oraz wartość sumaryczną brutto dla zakresu 
zamówienia.                                                                                                                                                        
1.5.Przed obliczaniem ceny oferty, oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się  
z opisem zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ 
na wartość zamówienia.                                                                                                                          
1.6.Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.                                                        
1.7.Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.                          

2.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień pisemnych dotyczących 
treści złożonej oferty. 
3.Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie do treści SWZ  jednak 
nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.  
4.O wyniku przetargu Oferenci powiadomieni zostaną  pisemnie, niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu postępowania. 
5.Podpisanie umowy nastąpi nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą. 
5.1.Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
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6.Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Oferent pragnie 
zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, powinny być wyszczególnione   
w ofercie. 
7.Do kontaktów z oferentami i udzielania informacji w zakresie merytorycznym upoważniony 
jest Pan Mirosław Świątek tel.697 666 479. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SWZ: 

 Formularz oferty- załącznik Nr 1 

 Oświadczenia-załącznik Nr 2 

 Projekt umowy- załącznik nr 3 
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Załącznik Nr 1 do SWZ. 

 
 
Nazwa …………………………………. 
 
Adres …………………………………… 
 

O  F  E  R  T  A 
 

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………………… 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na wykonanie 5-letnich pomiarów 
sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie” oferuję wykonanie zamówienia za cenę …………………………………zł 
brutto  
(słownie…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
w tym VAT ........% …………….zł. 
w tym: 

 Za wykonanie pomiarów na jednostce A - ………………………………zł brutto. 

 Za wykonanie pomiarów na jednostce M - ………………………………zł brutto. 

 Za wykonanie pomiarów na jednostce C - ………………………………zł brutto. 
 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia.  

2. W/w zamówienie zostanie wykonane w terminie podanym w SWZ. 
3. Oświadczamy, że nasza firma dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także 

potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami umożliwiającymi 
wykonanie danego zamówienia. 

4. Oświadczamy, że nasza firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia. 

5. Oświadczamy, że nasza firma jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym, 
zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

6. Oświadczamy, że nasza firma posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania 
określonych prac lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych 
uprawnień. 

7. Udzielamy 30 terminu płatności na złożone faktury. 
 

 

 

......................... dn. .....................                                    ........................................... 

                   (podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2 do SWZ 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………….. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie 5-letnich pomiarów 
sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie”  oświadczam, że firma: 
 
1.Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 
społeczne.  
 
2.Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie SWZ. 
 
3.Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych w  KRS  oraz rejestrach bankowych (BR                       
i BIK). 
 
4.Oświadczam, że nie jestem karany  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.  
 

 

 

 

 

......................... dn. .....................                                            ……………………………………………                                                   

                                     (podpis wykonawcy lub upoważnionego                               

przedstawiciela) 
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                Załącznik nr 3 do SWZ. 

UMOWA   NR ……/ TG/2020 (projekt) 
 

zawarta w dniu …………….2020roku w Radomiu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową   
„USTRONIE” z  siedzibą  w  Radomiu  ul. Wyścigowej 19  reprezentowaną  przez : 

1. Piotr  Skoczylas  - Prezes  Zarządu   
2. Jerzy Dąbrowski – Zastępca Prezesa ds. Technicznych 
3. Robert Pyzara  - Główny Księgowy Członek Zarządu 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,     
a firmą: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez:  
1………………………………………………………. 
uprawnioną do prowadzenia działalności na podstawie ………………………………………………………; 
NIP: …………………………………… 
- zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, wybraną w wyniku wyboru oferty Wykonawcy 
dokonanego w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  z dnia …………………………………  

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 
1.Wykonanie pomiarów w 25 budynkach jednostki „A” , które polegać będą na: 
1.1.Sprawdzeniu skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-C 
poprzez wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia barierek tablic pośrednich TP oraz 
rozdzielni głównych RG wraz z pomiarem szyny PE jeżeli występuje. 
1.2.Wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli obwodów oświetleniowych 
klatek  i piwnic, przewodów zasilających tablice pośrednie TP. 
1.3.Wykonaniu pomiarów instalacji piorunochronnej. 
1.4.Przedstawieniu protokołów w wykonanych pomiarów zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami. 
2.Wykonanie pomiarów w 14 budynkach jednostki „M” , które polegać będą na: 
2.1.Sprawdzeniu skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN-C 
poprzez wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia barierek tablic pośrednich TP oraz 
rozdzielni głównych RG wraz z pomiarem szyny PE jeżeli występuje. 
2.2.Wykonaniu pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli obwodów oświetleniowych 
klatek  i piwnic, przewodów zasilających tablice pośrednie TP. 
2.3.Przedstawieniu protokołów w wykonanych pomiarów zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami. 
3.Wykonanie pomiarów w 30 budynkach jednostki „C” , które polegać będą na: 
3.1.Wykonaniu pomiarów instalacji piorunochronnej. 
3.2.Przedstawieniu protokołów w wykonanych pomiarów zgodnie z obowiązującymi  w tym 
zakresie przepisami. 

§ 2 
1.Obowiązki Zamawiającego: 
1.1.Zapewnienie dostępu do obiektów objętych wykonaniem pomiarów elektrycznych. 
1.2.Potwierdzenie wykonania usługi poprzez podpisanie przekazanych protokołów                               
z wykonanych pomiarów. 
1.3.Zamawiający nie odpowiada za mienie będące własnością Wykonawcy znajdujące się na 
terenie Zamawiającego. 
2.Obowiazki Wykonawcy: 
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2.1.Zapewnienie porządku, właściwej organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy w tym 
także dla osób postronnych. 
2.2.Zabezpieczenie mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem, oraz 
ewentualna bezzwłoczna naprawa na koszt własny. 
2.3.W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca winien je wykazać w protokole 
pokontrolnym. 
2.4.Ponoszenie odpowiedzialności cywilno-prawnej i materialnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich, a powstałe                      
w związku   z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 3 
Warunki szczegółowe dotyczące wykonania umowy: 
1.Wykonawca oświadcza, że: 
1.1.Posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz pozwolenia do 
wykonania usługi określonej w § 1, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 
1.2.W trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie posiadał ważne ubezpieczenie                          
w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie  musi obejmować swoim zakresem 
zarówno ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i ubezpieczenie osób, 
które będą wykonywały pomiary elektryczne. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 
Zamawiającemu potwierdzenia posiadania ubezpieczenia w powyższym zakresie przed 
rozpoczęciem realizacji umowy. 
2.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołów z wykonanych pomiarów                     
i badań w terminie 15 dni od ich zakończenia oraz uzyskania na nich potwierdzenia wykonania 
usługi przez Specjalistę ds. elektrycznych S.M. „Ustronie”. Do protokołów winne być dołączone 
świadectwa wzorcowania mierników i posiadane uprawnienia. 
3.Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt za 
pomocą swojego sprzętu i narzędzi. 
4.Wykonawca powinien posiadać co najmniej dwóch pracowników własnych mogących 
samodzielnie realizować przedmiot zamówienia. Pracownicy dokonujący pomiarów instalacji 
elektrycznej winni posiadać świadectwo kwalifikacyjne typy „E” min. do 1kV uprawniających do 
wykonywania napraw i pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych oraz posiadać 
świadectwo kwalifikacyjne typu „D” do min. 1kV uprawniające do wykonywania pomiarów 
instalacji elektrycznych. Przedmiot umowy może być realizowany w godzinach i dniach 
uzgodnionych  z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.  
5.Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom 
trzecim. 

§ 4 
Termin wykonania usługi : 31.08.2020r. 

§ 5 
1.Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………………………….zł brutto 
(słownie: ………………………..złotych).  
2.Zamawiający dokona płatności przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej 
dostarczenia Zamawiającemu na konto podane przez Wykonawcę. 
3.Za termin zapłaty należności określonych w § 5 ust.1. uznaje się datę złożenia w banku 
pisemnej dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

 
 

§ 6 
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1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1.1.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
1.2.Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia umownego terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 
2.Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   
3.Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać 
Zamawiającemu odsetki ustawowe. 

§ 7 
1.Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach 
przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności : 
1.1.nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
1.2.Wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 
technicznymi. 
1.3.Wykonawca utracił uprawnienia do świadczenia usługi przedmiotu umowy. 
1.4. Wykonawca nie przedstawił potwierdzenia posiadania ubezpieczenia, o którym mowa                   
w § 3 ust. 1 pkt.1.2. 
2.W każdym przypadku umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron. 
3.W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1.1. i 1.2. Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy  w terminie 10 dni od dnia pisemnego wezwania do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, jeżeli pomimo dokonanego wezwania Wykonawca nie 
zaniechał naruszeń postanowień umowy lub obowiązujących przepisów. Prawo to może być 
wykonane poprzez złożenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia                        
o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem przyczyn odstąpienia. 

§ 8 
1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron wyrażonej na piśmie  
w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 
2.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie może 
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 9 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Pan Mirosław Świątek. 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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        Załącznik Nr 1  

                                                                                        do umowy z dnia …………………………………  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. informuje się, iż: 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie" 
26-600 Radom ul. Wyścigowa 19. 

2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: info@abioffice.pl 
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. b oraz ust 1lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r,  
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy świadczące usługi informatyczne, 
którym ADO powierzył przetwarzanie danych  oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia. 
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy,  a następnie  
w celach archiwalnych  
6)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy 

9)Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


