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UMOWA Nr              /2020 

 

Zawarta w dniu …………….2020 roku 

pomiędzy,…………………………….reprezentowanym przez  Zarządcą : 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Połczynie-Zdroju ul. Jana 

Pawła II 16 

 reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Panią  Beatę Pszczołę-Bryńską zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

a ……………………………………………………, reprezentowane przez 

………………………………  zwane dalej „Wykonawcą” o następującej treści : 

 

§ 1 

1. Do zawarcia niniejszej umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4. pkt. 8) (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) z 

uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości 

30.000,00  EUR.  

2. Przedmiotem umowy jest: wykonania 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej w budynkach i lokalach na terenie Gminy Połczyn-Zdrój będących 

w zarządzie Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.  zgodnie z 

wykazami nr 1 i 2 w 2020 roku. 

 

§ 2 

Zakres prac objętych umową: 

1. Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach  

wynikających z mocy   art. 62. ust. 1. pkt. 2)  Ustawy z dnia 7 lipca1994 roku Prawo 

Budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zm.)   obejmujących  w szczególności 

kontrolę i sprawdzenie: 

1).wykonanie oględzin instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz sprzętu 

narażonego na wpływ czynników atmosferycznych i niszczących czynników 

występujących podczas użytkowania obiektów na zewnątrz budynków oraz wewnątrz 

budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznej w  zakresie prawidłowości 

połączeń , izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne osprzętu, zabezpieczeń i 

środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń, 
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2) przeprowadzenie oględzin instalacji odgromowej, 

3) wykonanie następujących pomiarów: 

- pomiary skuteczności zerowania oraz pomiary impedancji pentli zwarcia, 

- pomiary izolacji obwodów I i III -fazowych 

- rezystancji uziomów instalacji odgromowej 

- pomiary skuteczności ochrony złącz, tablic 

 4) sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych 

 

2. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów i pomiarów oraz dostarczenie 

ich do siedziby zamawiającego. 

3.    Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania lokatorów, w formie ogłoszenia w      

widocznym miejscu na budynku, o terminie przeprowadzenia przeglądu najpóźniej na 3 dni 

przed planowanym terminem ich wykonania. 

4.W przypadku dwukrotnego braku możliwości wykonania przeglądu instalacji elektrycznej 

w lokalu z winy najemcy bądź właściciela lokalu Wykonawca  w ciągu 5 dni poinformuje o 

tym fakcie Zamawiającego. 

5.Wszystkie czynności wykonawca zrealizuje zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym na wykonanie rocznych    przeglądów stanu technicznego 

budynków zarządzanych przez Zamawiającego w 2019 roku. 

 

§ 3 

 

Roczne  przeglądy stanu technicznego budynków zarządzanych , o których mowa w § 1 ust. 2  

zostaną przeprowadzone w terminie nieprzekraczalnym do 30.11.2020r. 

 

§ 4 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2020r. 

 

§ 5 

1. Podstawę do zawarcia umowy stanowi oferta cenowa Wykonawcy. 

2. Wykonawca zrealizuje prace będące przedmiotem Umowy z materiałów, sprzętu                

i środków własnych. 
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3. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 2 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w/g faktur wystawionych za wykonane prace w następującej wysokości 

za: 

 

• roczny przegląd elektrycznych-……….. brutto/szt. 

• łączna kwota…………………….. brutto zł w tym podatek VAT…………..zł 

słownie:…………………………………………….zł 00/100. 

- ustalone na podstawie oferty wykonawcy. 

 

§ 6 

Płatność będzie dokonana przelewem z konta Wspólnot Mieszkaniowych na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturach. 

1. Faktury należy wystawiać na : ………………………..,  , NIP . 

2. Podstawą sporządzenia i wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru  

protokołów z przeglądu budynków objętych niniejsza umowa podpisany przez 

uprawnionego pracownika  Zamawiającego . 

3. Termin płatności faktury strony ustalają do 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym 

odbiorze robót i przedłożeniu faktury przez  Wykonawcę. 

4. Opóźnienie płatności faktury po ustalonym terminie nakłada na Zamawiającego 

obowiązek zapłaty ustawowych odsetek. 

 

§ 7 

1.W przypadku przerwania robót z winy Zamawiającego lub w razie rozwiązania umowy z 

przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności : 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

ofertowego  określonego w § 5 ust. 3 umowy od wartości robót pozostających do wykonania  

brutto. 

b) wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony ustalają wspólnie na podstawie 

protokołu inwentaryzacyjnego stwierdzającego stan zaawansowania robót. 

 

 

§ 8 
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W przypadku przerwania robót z winy Wykonawcy lub w razie rozwiązania umowy           z 

przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności : 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

ofertowego określonego w § 5 ust. 3 umowy od wartości robót pozostających do wykonania 

brutto. 

b) wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty strony ustalają wspólnie na podstawie 

protokołu inwentaryzacyjnego stwierdzającego stan zaawansowania robót. 

2. Za przekroczenie terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto  za każdy dzień przekroczonego terminu liczone od 

iloczynu kwoty brutto za szt.(§ 5. Ust. 3. Umowy) x liczba lokali lub części wspólnych 

niewykonanych przeglądów z powodów lezących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 10 

 

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

2.Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego 

3.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

4.Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

4.1.Opis Przedmiotu Zamówienia, 

4.2.Oferta Wykonawcy, 

4.2. Wykazy nr 1i 2 budynków i lokali. 

  

 

 

    ZAMAWIAJĄCY :                                                      WYKONAWCA: 

 

 



5 

 

 

 


