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Oznaczenie sprawy: 40/REG/2022 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień  

pozaustawowych 
 

 

                                                                                                         Radom, dnia 29.12.2022 r. 

           

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający – Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie pomiarów 

elektrycznych w SWPZZPOZ w Radomiu ” – 40/REG/22.  

 

Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

1.Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów elektrycznych w SWPZZPOZ w 

Radomiu zgodnie z ustawą Prawa budowlanego.  

1.1.Szczegółowy zakres określony został w Załączniku Nr 1. 

 

2.Termin wykonania zamówienia: - 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

3.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

 

Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę, że ten dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia , w szczególności wskazania w załączniku do oferty, że dysponuje 

osobami które posiadają uprawnienia: 

Osobą posiadającą kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu 

i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1392). Osoby posiadającą Świadectwo kwalifikacyjne „E1” – eksploatacja, „D1” – 

dozór. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności  

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2)  wykaz osób, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia (wzór stanowi zał. nr 2) 

3) wykaz usług co najmniej 1 usługi o wartości min. 10 000,00 zł. w zakresie wykonywania 

pomiarów elektrycznych  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane (wzór stanowi załącznik nr 4) 

4) Dowody określające czy usługi o których mowa w pkt 3) zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
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podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się  z wykonawcami:  

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną.  

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie Zamawiającego są: 

 Anna Krupa tel. (48) 332-46-02, e-mail: anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 Piotr Wojcieski tel. (48) 332-46-15 email: piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 
 

6.Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu składania 

ofert. 

 

7.Opis sposobu przygotowywania ofert: Zamawiający wymaga, aby oferta była właściwie 

 sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym jako Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Zaproszenia oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną  

w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.   

a) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.  

b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, 

Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.  

c) Cena oferty musi być podana liczbą i słownie. 

d) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać 

stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności i parafowane przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

e) Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 

Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert  

(np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert).  

f) Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:  

  
 SAMODZIELNY  WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW 

PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI  ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym ;    26-607 RADOM 

UL. KRYCHNOWICKA 1 

 - będzie posiadać oznaczenie: „Wykonanie pomiarów elektrycznych w SWPZZPOZ w 

Radomiu ”  

g) Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, 

aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.  

h) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają 

wyłącznie Wykonawcę. 

mailto:anna.krupa@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
mailto:piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
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8. Miejsce oraz termin składania ofert: : Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2023 roku  

do godz. 1500 w siedzibie Zamawiającego:  

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki 

Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym;  26-607 Radom ul. Krychnowicka 1 pok. 101 

(Zamówienia publiczne). 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie 

koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. Szczegółowy sposób 

obliczenia ceny oferty znajduje się w Druku Oferty. 

a) Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia 

wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku 

VAT w %, wartości brutto PLN.  

b) Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla 

się do 1 grosza. 

10.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  

1. Cena oferty             -  100%  (max  100 pkt)  

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.    

11. Oferta powinna zawierać:  

1) Formularz ofertowy, 

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

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wykaz osób – załącznik nr 3 

4) Wykaz usług – Załącznik Nr 4  

5) Referencje 

 

12. Istotne dla stron warunki zamówienia albo wzór umowy  

W załączeniu do niniejszego zaproszenia znajduje się wzór umowy stanowiący Załącznik                     

Nr 3 

 

13. Wadium, o ile przewidziano: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację na 

swojej stronie internetowej. 
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FORMULARZ OFERTY 
 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

 

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

 

Adres*................................................................................................................................................  

 

Tel.*: .................................................................................................................................................  

Regon*...............................................................................................................................................  

NIP *:................................................................................................................................................  

Nr fax.*, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję: ................................................. 

E-mail *, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję : ………………………............

  

 

                                               Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 

                                               Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym 

                                                               ul. Krychnowicka 1  

                                                                 26 – 607 Radom  

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na: Wykonanie pomiarów elektrycznych w 

SWPZZPOZ w Radomiu ” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy 

wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert:  
 

 

Cena oferty netto wynosi: .............................................................. zł 

 słownie: ...................................................................................................................................    

Cena oferty brutto wynosi: .............................................................. zł 

 słownie: ................................................................................................................................... 

 

 

Zamówienie zrealizujemy w terminie 30 dni od dania podpisania umowy. 

1. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru naszej oferty.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w zaproszeniu  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą 

ofertą, na warunkach określonych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

 

3. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia. 

4. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
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5. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składnia ofert.  
 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 

poz. 835).                                                                                                                                                                                                                                                    

 

7. Zostałam (-em) poinformowana (-y), oraz sam poinformowałem osoby wskazane przeze 

mnie w ofercie, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

 

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół 

Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom ul. 

Krychnowicka 1 

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Ryszard Bryś tel: 48 3324562, e-mail: 

obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl 

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8)podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. 

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320) jest obligatoryjne. 
 

 

 

 

................................................. dnia ...................... r.  

 

 

 

 

                                                                             ........................................................................... 
                                                                                                                (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obrona@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
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Załącznik Nr 1 
I. Wykaz budynków 

I.1 Zadanie nr 1 

I.1.1 PAWILON 1- SOMATYKA 

• Izba przyjęć 
• Rtg 
• Hydroterapia 
• Pozostałe, 

I.1.2 KUCHNIA, 
I.1.3 PRALNIA, 
I.1.4 WARSZTATY, 
I.1.5 SUW, 
I.1.6 PORTIERNIA, 
I.1.7 PRZEPOMPOWNIA stara, 
I.1.8 MAGAZYN WOLNOSTOJĄCY, 
I.1.9 MAGAZYN TLENU, 
I.1.10 STUDNIE, 
I.1.11 KOTŁOWNIA, 
I.1.12 WYMIENNIKOWNIA, 
I.1.13 MAGAZYM PALIW, 
I.1.14 PAWILON 14 MOS (szykowany do remontu. W trakcie procedury, tylko odgromowa) 
 

I.2 Zadanie nr 2 

1.2.1 PAWILON 4 ODWYKOWY, 
1.2.2 PAWILON 6, 
1.2.3 PAWILON 7, 
1.2.4 PAWILON 15 LAZA, 

1.2.5 BUDYNEK TR, 

1.2.6 ADMINISTRACJA 

• Serwerownia+ informatyki 

• Kino 

• Sklepy 

• Pozostały 

1.2.7 CSOA- Przychodnie na ul. Reja 30 Radom. 

 

II. WYKAZ CZYNNOŚCI DO WYKONANIA 

 

II.1 Wykonujemy kompletne pomiary: 

• Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji 

uziemienia), 
• Natężenie oświetlenia ( podstawowe i oświetlenia ewakuacyjne – awaryjne), 

• Pomiary rezystancje izolacji obwodów 1 i 3 fazowych, 

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary skuteczności zerowania 

/ pomiary impedancji pętli zwarcia), 
• Pomiary wyłączników różnicowoprądowych, 

• Oględziny instalacji elektrycznych i odgromowej, 

• Pomiar WLZ z przyłącza przy budynku do tablic rozdzielczych, 
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• Test wyłączników Pożarowych (główny wyłącznik prądu)  
 

II.2 Dokumentacja 

• Dokumentacja w formie papierowej komplet szt1 i elektronicznej (PDF), 

• Na końcu protokołów tabela zestawienia: 

- punków oświetlenia, 

- punków oświetlenia awaryjnego, 

- punktów pomiarowych 1fazowych, 

- punktów pomiarowych 3fazowych, 

- punktów pomiarowych odgromowej, 

- punktów pomiarowych wyłączników różnicowo prądowych 

 

III  UWAGI KOŃCOWE 

III.1 Brak zestawienia punków pomiarowych – cena od całości zadania, 

III.2 Możliwość kontroli pomiaru w wybranych punktów – błąd dopuszczalny wynikający 

z tolerancji pomiarowych przyrządu którym jest zrobiony pomiar, 

III.3  Pomiar wykonuje co najmniej dwie osoby ( jedna z D1 a druga E1 z podpunktem 10 

„aparatura kontrolno - pomiarowa …” do 1kV), 

III.4 Za wykonane zadania jest dostarczenie protokołów, 

III.5  Dostęp do wykonania zadania są dni powszechne w godzinach 8-14 po uzgodnieniu 

harmonogramu (z wyjątkiem indywidualnego ustalenia terminu pomiaru z osobą 

odpowiedzialną za dany budynek). 

III.6  Wprowadzenie i osobą koordynującą ze strony zamawiającego jest Piotr Wojcieski 

piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl tel. 48 33 24 615 lub 725 014 262. 

III.7 Zamawiający ma prawo sprawdzić i żądać duplikatów dokumentów (Xero – wgląd 

oryginału): 

• Uprawnienia D1 i E1 do 1kV- ważne co najmniej 90 dni, 

• Świadectwo kalibracji na przyrządy pomiarowe nie starsze niż 10 miesięcy lub kopia 

gwarancji producenta na przyrządy miernicze pochodzące z terenów UE, 

• Referencje z wykonywanych prac pomiarowych co najmniej 1 obiektu. 

III.8 Wzór protokołów dowolny, zgodny z przepisami prawa budowlanego i energetycznego 
(z Ustawą prawa Budowlanego Dz.U. z 1994 Nr 89 poz. 411 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 

2002 Nr75, poz.690, Dz. U. z 2002r Nr 121 poz. 1138 i w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r), 

III.9 Zadanie nr 1 wykonywane będzie na terenie SWPZZPOZ w Radomiu ul. 

Krychnowicka1, Zadanie nr2 wykonywane będzie terenie SWPZZPOZ w Radomiu ul. 

Krychnowicka1 i CSOA na ul. Reja 30 Radom. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
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Załącznik Nr 2 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pt.: 

Wykonanie pomiarów elektrycznych w SWPZZPOZ w Radomiu  

 

Lp. Imię i Nazwisko Rodzaj uprawnień Informacja dot. numeru uprawnień wskazanej osoby 

1.  Osoby posiadającą Świadectwo 

kwalifikacyjne „E1” – eksploatacja, 

Dokument poświadczający posiadane kwalifikacje: 

 

  …………………………………..……….. 

2.  Osoby posiadającą Świadectwo 

kwalifikacyjne „D1” – dozór. 

 

Dokument poświadczający posiadane kwalifikacje: 

 

  …………………………………..……….. 

 

 

 

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

  /miejscowość, data/                                                                                                                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
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Załącznik Nr 3 

UMOWA O WYKONANIE POMIARÓW ELKTRYCZNYCH 

   

Nr …./DZP/23/AGI 

 

Zawarta w dniu __  2023 r., pomiędzy: 

 

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. 

dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom, wpisany 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy pod nr  216170, posiadający NIP 948-20-40-243, zwanym 

Zamawiającym,  reprezentowany przez : 

 

               Dyrektora                                    Mirosław Ślifirczyk 
 

nazywanym dalej Zamawiającym 

a (...) z siedzibą w (…) i adresem (...), wpisanym do CEIDG/wpisanym do rejestru przedsiębiorców  

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy (…) pod nr  (…) kapitał zakładowy (…), 

posiadającym NIP (...), REGON (...) reprezentowanym przez:   

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

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia wyłączonego na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) z zakresu 

przedmiotowego tej ustawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2021 r. Dyrektora Zamawiającego - 

po ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

przeprowadzeniu okresowej pięcioletniej, stosownie do art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 

budowlane, kontroli stanu technicznego w branży elektrycznej (zwanej dalej: Przegląd) w 

obiektach Zamawiającego na terenie szpitala, przy ulicy Krychnowickiej 1 w Radomiu 

(zwanym dalej: Obiekt), w tym sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i przydatności do 

użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w całym Obiekcie, jej estetyki oraz badanie 

instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień 

instalacji i aparatów. Zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Celem Przeglądu jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane 

przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:  

a) spełniają wymagania określone w przepisach i odpowiednich normach,  

b) spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem 

instalacji elektrycznych,  

c) nie mają uszkodzeń, wad lub oporności mniejszych niż wymagana,  

d) są prawidłowo dobrane, zainstalowane i wykazują odpowiednie parametry . 
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3. Wykonawca zapewnia, że przegląd przeprowadzony będzie: 

a) w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy, w tym w oparciu o Polskie Normy, 

dotyczące instalacji elektrycznych w zakresie ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

ochrony przeciwporażeniowej, a także dotyczące instalacji elektrycznych w zakresie 

sprawdzania, 

b) przy użyciu urządzeń i sprzętu odpowiadających wymaganiom określonym przepisami 

prawa i normami. 

c) przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz 

uprawnienia wymagane przepisami, a także wymagane przeszkolenia, w tym z zakresu 

BHP,   

d) przy zastosowaniu niezbędnych narzędzi oraz urządzeń pomiarowych z ważnym 

certyfikatem kalibracji, oprogramowania sprzętu technicznego oraz środków łączności i 

transportu,   

e) przy zastosowaniu niezbędnych procedur bezpieczeństwa i środków ochrony 

indywidualnej w tym zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca wykona usługę w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy  i w tym 

terminie dostarczy Zamawiającemu protokoły, zalecenia oraz inne dokumenty określone w 

ustępie 2 niniejszego paragrafu. 

2. Z przeprowadzonego Przeglądu Wykonawca sporządzi:  

a) protokół badania kabli NN,  

b) protokół badania izolacji obwodów,  

c) protokół badania skuteczności przeciwporażeniowej,  

d) protokół badania włączników różnicowoprądowych,  

e) protokół badania instalacji odgromowych i uziomów,  

f) protokół badania natężenia oświetlenia,  

g) protokół badania natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  

h) test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu),  

i) wykaz usterek i nieprawidłowości,  

j) zalecenia pokontrolne,  

k) informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,  

l) wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego przeglądu. 

  

§ 3. 

1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę ______ zł netto powiększoną o należny podatek Vat w kwocie _______ 

zł. Kwota brutto wynosi (słownie brutto: _________________ ). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z 

wykonaniem umowy, w tym w szczególności użytych materiałów, narzędzi, transportu itp.  

3. Zamawiający dokona płatności po wykonaniu usługi na rachunek bankowy Wykonawcy 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie przedłożony Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zestaw protokołów, zaleceń oraz inne dokumenty o których mowa w § ust. 2. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na następujące konto bankowe 

Wykonawcy: ......................................................................................................................... 

5. Faktura może być też w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wysyłanej na 

konto PEPPOL nr 9482040243, o jakiej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 
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elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018 poz.2191). 

 

 

§ 4. 

Nadzór nad wykonywaniem prac ze strony Zamawiającego sprawuje ___________. 

  

§ 5. 

1. Wykonawca wykona umowę zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

2. Wykonawca wykona umowę przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu i 

zabezpieczy je we własnym zakresie i na własny koszt przed uszkodzeniem lub utratą.  

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich 

z tytułu szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem umowy.  

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje przy 

wykonywaniu umowy jak za działania i zaniechania własne 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a. za opóźnienie w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. za rozwiązanie przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikających z kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga to dodatkowego oświadczenia Wykonawcy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 

kara umowna nie pokryje poniesionych szkód.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące umowę legitymować się będą 

aktualnymi uprawnieniami wydanymi przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich kategorii 

„E” - eksploatacja, „D” - dozór, a także  umiejętnościami  do wykonywania prac w zakresie 

zgodnym z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

energetycznego.   

2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące umowę legitymować się będą kwalifikacjami 

określonymi w rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz. U. z 2022, poz. 1392/ i przekaże 

Zamawiającemu numery ich świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urządzeń 

i instalacji elektroenergetycznych.   

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w sposób niezakłócający bieżącej 

działalności Zamawiającego. 

  

§ 8. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustaw:  

Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Prawo energetyczne i właściwe akty wykonawcze.    
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§ 9. 

Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozpatrywane przez Sądzie powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

  

§ 10. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności   

  

§ 11. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

  
           ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 
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Złącznik Nr 4 

Nazwa wykonawcy: .............................................................................................................................  

Adres wykonawcy: ............................................................................................... ............................... 

 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne o nazwie: „Wykonanie pomiarów 

elektrycznych w SWPZZPOZ w Radomiu ” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania wykonaliśmy następujące usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom 

stanowiącym przedmiot zamówienia  (o wartości min. 10 000,00 zł) w niniejszym postępowaniu: 

L.p. Rodzaj zamówienia wraz z 

zakresem rzeczowym 

Całkowita 

wartość 

zamówienia 

w złotych 

 Czas realizacji (data) 
Nazwa zamawiającego 

 Początek  Koniec 

      

Załączamy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane zgodnie z przepisami. 

 

………………………………. 

     (miejscowość, data) 

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

                                                                                                    /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/ 


