
(WZÓR UMOWY) 

UMOWA NR………………………. 

 

zawarta w dniu ………………………. 2017 r. w Białobrzegach pomiędzy Gminą Białobrzegi 
z siedzibą ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP 7981458304, REGON 
670223304, reprezentowaną przez:  
Jana Petrzaka – Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych, NIP 798-14-77-750 z siedzibą: 
26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 51, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 3    
z dnia 4 stycznia 2016 r. 
zwaną dalej Zamawiającym  

 

a firmą:  .............................................................................................................................. , 
z siedzibą:  ......................................................................................................................... , 
wpisaną do rejestru  ..................................................................  pod nr  ............................ , 
prowadzonego przez    ....................................................................................................... , 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
1. p. .  ................................................................................................................................. , 

2. p. .  ................................................................................................................................. , 

 

zgodnie z przepisami ustawy z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2015 poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 53/2014 Burmistrza 

Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2014r. – „Regulamin udzielania zamówień 

publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO”, 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego Nr 
sprawy: ZUK.7021.3.2017, jest pełnienie usługi Konserwacji oświetlenia ulicznego       
i parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2017 roku. 

2. Szczegółowy zakres robót, wyszczególniony został w Opisie przedmiotu zamówienia 
zawartym w zapytaniu ofertowym, stanowi on integralną część niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością przedmiotu 
niniejszej Umowy, zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi europejskie 
normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, bezpieczeństwem i właściwą 
organizacją, na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z RE Radom Umowy dotyczącej „Zasad 
Współpracy” z RE Radom przy konserwacji oświetlenia ulicznego zabudowanych na 
jego sieciach i urządzeniach. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania z RE Radom 
Umowy w sprawie użyczenia urządzeń oświetlenia drogowego celem umożliwienia 
wykonywania prac konserwacyjnych przedmiotowych urządzeń. 

5. Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
zatwierdzoną i podpisaną przez RE Radom Umowę o której mowa w ust. 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać konserwację oświetlenia ulicznego                     
i parkowego zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz zgodnie z „Zasadami 
Współpracy” z RE Radom. 

 

 

 

 

 



§ 2 

 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje przedmiotu umowy w okresie 12-tu 
miesięcy nie przekroczy kwoty netto: ………… zł (słownie: ……………), podatek VAT 
…% tj. ……… zł (słownie: …… zł), brutto: ……… zł (słownie: ………) – zgodnie z 
załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z 
zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany wysokości podatku VAT zmianie ulegnie 
odpowiednio kwota wynagrodzenia brutto. 

2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, 
określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości ………… zł netto (słowie: ……………), 
podatek VAT …% tj. ………zł (słownie: …………), brutto: ………zł (słownie: ………). 

3. W przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie świadczenia 
usługi od pierwszego dnia miesiąca, wynagrodzenie określone w ust 2 zostanie 
wyliczone proporcjonalnie do ilości dni realizowania przedmiotu umowy w miesiącu 
zawarcia umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w &2 ust. 1 i 2 umowy obejmuje wszelkie koszty realizacji 
przedmiotu umowy i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie 
koszty ponoszone przez Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia, jak: koszty materiałów, urządzeń, narzędzi itp. 

6. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności nie ujętych w opisie przedmiotu 
zamówienia lecz niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wiedzą 
techniczną, nie będzie podstawą do zwiększenie wynagrodzenia. 

7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen, z uwagi na krótki termin realizacji usług.  
 

 

§ 3 
 

1.  Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej 
punktów oświetlenia ulicznego i parkowego i w zależności od potrzeb obejmuje: 

- wymianę lub naprawę elementów oświetlenia ulicznego tj. żarówek, dławików, 
stateczników, kondensatorów i przewodów, 
- usuwanie zwarć i przebić w kablach lub ich wymiana (50 mb), 
- wymianę bezpieczników, 
- wymianę lub naprawę urządzeń sterujących  oświetleniem ulicznym (tj. bezpieczniki 
obwodowe, układy tranzystorowe oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na 
sprawne działanie oświetlenia ulicznego), 
- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, 
- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, 
- czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, 
- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego i parkowego, 
- przestawianie zegarów sterowniczych (astronomicznych) zgodnie ze wskazaniami 
Zamawiającego, 
- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji 
drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf 
oświetleniowych itp.), 
- kontrolę, regulację i ustawianie urządzeń sterujących (zegarów astronomicznych), 
zapewniających ciągłą eksploatację oświetlenia ulicznego w godzinach określonych 
w umowie, 
- konserwację i malowanie skrzynek oświetlenia oraz słupów oświetleniowych 
metalowych, 
- współpracę z PGE Dystrybucja S.A., RE Radom oraz właściwymi zarządcami dróg 
w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania robót, 
- kontrolę sprawności technicznej i stanu izolacji przewodów (dwa razy w roku), 
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów 



dotyczących wykonywanych prac konserwacyjnych, 
- zgłoszenia i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego (w tym 
m.in. usuwanie rozregulowania zegarów sterowniczych), 
- stałą dyspozycyjność i łączność telefoniczną. 

2. Prace powyższe winny być wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących 
przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń i w oparciu               
o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub w ciągu maksymalnie 1 dnia 
roboczego liczonego od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

1. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego, sporządzony zostanie protokół odbioru 
wykonania przeglądów i napraw z uwzględnieniem ewidencji i raportu z wykonanej 
konserwacji. 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, określone w § 2 ust. 2 będzie płatne 
na koniec każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie protokołu odbioru,           
o którym mowa w ust. 1, podpisanego przez Zamawiającego, oraz prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, będzie regulowane przelewem ciągu 14 dni 
po otrzymaniu faktury VAT przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

4. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Białobrzegi, ul. Plac 
Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP: 798-14-58-304. 

5. Fakturę należy dostarczyć na adres odbiorcy: Zakład Usług Komunalnych, ul. 
Rzemieślnicza 51, 26-800 Białobrzegi 

6. Za datę płatności określa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sieci oświetlenia ulicznego w należytym 
stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, a gwarantującym 
spełnienie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie będące 
przedmiotem konserwacji oraz wymogów bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji 
eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii 
oraz przedkładania miesięcznych informacji z wykonywanych prac stanowiącej załącznik 
do faktury. 

3. W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia osób postronnych w wyniku 
wystąpienia zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, pełną 
odpowiedzialność za ten stan ponosi Wykonawca. 

4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego i parkowego prowadzona będzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

 

§ 6 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku w przystąpieniu do realizacji umowy 
z winy Wykonawcy przekraczającej 5 dni roboczych oraz w przypadku przerwania robót    



z winy Wykonawcy na okres 5 dni roboczych. 
3. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności 
osobie trzeciej i poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 
spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków, wynikających z niniejszej 
umowy, lub – w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z tego obowiązku – do pokrycia 
kosztów w przypadku naprawienia tych szkód na koszt Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowego realizowania usług, będących przedmiotem niniejszej 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
miesięcznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki w stosunku terminów określonych niniejszą umową. 

6. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 0,5% miesięcznego 
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 2. 

7. Za nieterminową zapłatę faktury przez Zamawiającego Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art. 471 kc), jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp – w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

 

§ 7 

 

1. Umowa zaczyna obowiązywać od dnia ………….. 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 

roku. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 
2010 r. Nr 185 poz. 1243). 

3. Pod pojęciem odpadów należy zrozumieć materiały pochodzące z wymiany: 
uszkodzonych elementów zasilania lub sterowania, uszkodzonych opraw i tabliczek 
słupowych oraz drzwiczek i wyposażenia wnęk słupowych, a także wymiany żarówek. 

4. Odpady Wykonawca wywiezie na wybrane przez siebie wysypisko w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 2 umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę na odbiór odpadów (zużyte źródła 
światła itp. z firmą ………………………………………  

 

 

 

§ 9 

 



1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
w umowie w formie aneksu w szczególności: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontrakt i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

3) zmiana numeru konta, 

4) z powodu działań osób trzecich w tym organów, uniemożliwiających wykonanie pracy lub 
realizację innych zobowiązań Wykonawcy w terminie, które to działania nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

5) ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 

2. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do 
zmiany wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 i 2, z wyjątkiem ust. 1 pkt. 4 niniejszego 
paragrafu. 

  

§ 10 

 

1. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do występowania w sprawach realizacji niniejszej 
umowy jest ……………………………… tel. …………………………………  

2. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach realizacji 
niniejszej umowy są p. Marcin Jagiełło, tel. 48-613-29-69 wew. 24, p. Przemysław 
Rotuski, tel. 48-613-29-69 wew. 25 

 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 12 

 

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 
lub numeru telefonu.  

2. W przypadku niezrealizowanie zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma dostarczone 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

 

§ 13 
 

1. Integralną część Umowy stanowią: 
 

a) dokumenty poświadczające, że kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami 
prawa uprawnienia do kierowania pracami lub równoważne, 

b) wykaz obwodów oświetleniowych objętych konserwacją, 

c) umowa użyczenia urządzeń oświetlenia drogowego celem umożliwienia wykonywania 

prac konserwacyjnych, 

d) umowa pomiędzy Wykonawcą a RE Radom w sprawie „Zasad Współpracy”, 

e) inne dokumenty wymienione w Umowie jako jej integralna część. 
 

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa Energetycznego oraz Prawa zamówień publicznych. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


