
Projekt umowy

UMOWA o dzieło nr ,.....12019

Zawartaw dniu ......... w Strzelcach Opolskichpomiędzy: Powiatem Strzeleckim,
reprezentowanym przez Jolantę Osuch, działającą na podstawie upoważnienia
wydanego przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r. Dyrektorowi DPS
w Strzelcach Op. zflliąw §rymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8,
47-100 Strzelce Op., zwanym dalej,,Zleceniodawcą", NIP: 756-18-12-928
a ...........
prowadzącym działalnośó pod firmą . reprezentowanyrn przez:
1. .............. . zwanym dalej ,rZ|eceniobiorcą'' NIP:

§1
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29
Prawo zamówień publicznych z póź. zmianami na podstawie art. 4 pkt.
ustawy.

stycznia 2004t.
8 cltowanej

§2
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, badania stanu izolacji, zabezpieczęń różnicowo-prądowych
urządzeń eleklrycznych, gniazdek elektrycznych w pomieszczęniach szczególnie
zagtożonych i wilgotnych w naszych obiektach w Domu Pomocy Społecznej w
Strzelcach Op. z filią w Szyrniszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8".
l.Zakres pomiarów:
1.Badanie rezystancji izolacji obwodów.
2.Badanie wyłączników różnicowo prądowych.
3.Skuteczności zerowania w pomięszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych.
4. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji.
5. Badanie instalacji odgromowej.
6. Badanię stanu instalacji uziomów.

Wykonanie pomiarów należy przeprowadzic w naszych obiektach:
I.DPS Strzelce Op.. ul. Strażacka 8:
1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
- obwód 3-fazowy 11 punktów do pomiaru
- obwód L-fazov,ry 85 puŃtów do pomiaru
2. Badanie wyłączników różnicowo prądowych - 7 x (rozdzielnia).
3. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych

110 puŃtów
4. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji 7 puŃtów pomiarowych.
5. Badanie instalacji odgromowej - 8 zacisków kontrolnych

2.DPS Filia Szymiszów. ul. Strzelecka 2:
1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
- obwód 3-fazowy 96 puŃtów do pomiaru
- obwód l-fazowy 174 punktów do pomiaru
2. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach szczegóInie zagrożonych i wilgotnych

356 punktów.
3. Badanie stanu instalacji uziomów 2 puŃty.



3.DPS X'ilia Leśnica. ul. Szpitalna 20:
1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
- obwód 3-fazowy 57 puŃtów do pomiaru
- obwód l-fazowy l09 puŃtów do pomiaru.
2" Badanie wyłączników róznicowo prądowych - 9x (rozdzielnia).
3. Skuteczności zerowania w pomieszczęniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych

187 punktów.

Powyższe prace nalezy wykonaó wg wskazanych przez ,,Zleceniodawcę" obiektach:
a) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8,

b) Filia Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie ul. Strzelecka 2,
c) Filia Domu Pomocy Społecznej w Leśnicy, ul. Szpitalna 20.

§3
Termin rozpoczęcia robót nastąpi z dniem podpisania umowy.
Termin zakoirczenia robót nastąpi do dnia 23.04.2019r.

§4
I.Z rumienia Z|ęcęniobiorcy prace prowadził będzie
2. Odbioru protokołów pomiarowych dokona w imieniu Zleceniodawcy Renata Skowronek.

§5
I.Zapłata na rzecz Zleceniobioray za wykonane pomiary nastąpi według cen zawartych
w formularzu cenowym złożonym wraz z ofertą w formie przelewu w terminie 14 dni
od daty dotęczenia przęz Zleceniobiorcę faktury VAT.
2. Faktura za wykonane roczne pomiary będzie następująco wskazywaó Nabywcę
i Odbiorcę.

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12-928

Odbiorca:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
ul. Strazacka 8, 47-100 Strzelce Op.

3. Faktura będzie dostarczona do Zlęceniobiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z ftlrią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strazacka 8,

47-t00 Strzelce Op.
4. Płatnikiem faktury za wykonane roczne pomiary będzie Dom Pomocy Społecznej
w Strzelcach Op. z fllią w Szymiszowie i filią w Leśnicy.
5. SzacuŃową wartośó zamówienia na 2019 rok ustalono na kwotę ....zł.

§6
Kwota okręślona w § 5 obejmuję wykonanię całości przedmiotu zamówienia, w tym
wszystkich koniecznych czynności, dojazdu do budynków i zużytych materiałów, w tym
kosźy dokonania ponownych pomiarów, tzw. poprawkowych w razie ich dokonania.



§7
W razie zwłoki w wykonaniu prac wykonawca zobowiązuje się do zapŁaty kary

umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto z przedmiotu umowY za

kńdy dzień zwłoki.

§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniem umowy będą mieó zastosowanie

pr""pisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych,

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10
oświadczam, iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyrńarl zgodę na

ptzetwaruanie moich danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym w zakresie,

w jakim jest to niezbędne dla rea|izacji powyższego zadania.

§11
Spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą

rozstrzyganę ptzez Sąd Rejonowy w Strzęlcach Opolskich.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz
dla Zleceniodawcy i jeden dla Zlecęniobiorcy.

ZLECENIODAWCA: ZLECBNIOBIORCA:


