
 

 

                                                                               Załącznik nr 4                                              

Znak sprawy: GPR.271.1.18.2020 
 
                                                      U M O W A  NR  …………… . 2020 

/ wzór / 

zawarta w dniu  ……………………..2020 roku pomiędzy  Gminą  Tczów, 26-706 Tczów,                               
NIP: 811-17-14-505, REGON: 670224031 zwaną „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
 
1. P. Arkadiusza Barana  - Wójta Gminy Tczów, przy kontrasygnacie 
2. P. Jadwigi Nędzi – Skarbnika Gminy Tczów 
a  
1. ………………………………………………………………………………………………, 

NIP:                                     , REGON:             
 

zwanym dalej „Wykonawcą”, o treści następującej: 
 
                                                                              §1. 
Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji konserwację  oświetlenia  
ulicznego  dróg  na terenie gminy Tczów w 2021r. 

 
A. Konserwacja oświetlenia ulicznego dotyczy: 
 
a/ opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochrona od porażeń 
(uziemienia   ochronne), 
b/ bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego, 
c/ przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych 
oraz  obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego, 
d/ aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym, 
e/ oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych, 
f/ szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-
sterujących  oświetlenia podwieszonego, 
g/ słupów oświetleniowych(betonowych i metalowych/ w oświetleniu wydzielonym wraz z 
wnękami  bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk, 
 
B. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym:  
  a/ przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej; 
  b/ czyszczenie i  konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych; 
  c/ kontrola i konserwacja złącz kablowych   w latarniach wydzielonej sieci; 
  d/ wymiana bezpieczników; 
  e/ czyszczenie opraw ,kloszy i odbłyśników; 
  f/ wymiana i naprawa elementów opraw; 
  g/ wymiana uszkodzonych  źródeł światła; 
  h/ regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i   odbłyśników; 
  i/ konserwacja konstrukcji wsporczych ,słupów oświetlenia wydzielonego,  wysięgników, 
podwieszek; 
  j/ regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego; 
  k/ prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego; 
  l/ uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek ,wnęk, uzupełnianie opisów; 
  ł/ wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe; 
  m/ lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia; 



 

 

  n/ wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym 
podwieszonym pod liniami napowietrznymi nn; 
  o/ pomiary eksploatacyjne(rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli); 
  u/ dokonanie wymiany zabezpieczeń podlicznikowych na zabezpieczenia typu „S” zgodnie 
z zawarta   umową z PGE. 
                                                                                § 2. 
Wykonawca  zobowiązuje się  przeprowadzić wspólnie z zamawiającym kontroli instalacji   
oświetlenia, każdorazowo na  wniosek Zamawiającego. 
 
                                                                                §3. 
1. Ustala się ,że  punkt zgłoszeń o awariach oświetlenia stanowiącego przedmiot umowy 

będzie  czynny w  dni  robocze  i  święta  w  godzinach  700-2200. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan Piotr Domagała 

pod numerem telefonu 696 018 998. 
3. Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w czasie 

realizacji umowy jest Pan Artur Wróbel  – (048) 676 80 23 wew. 210  
 

                                                                    § 4. 
Zgłaszane awarie powinny być usuwanie  w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub 
drogą elektroniczną z potwierdzeniem odebrania zgłoszenia przez stronę przyjmującą to 
zgłoszenie.  
 

                                                                    § 5. 
Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia 
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 
 

                                                                    § 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawców w 
takim samym stopniu, jakby działania , uchybienia i zaniedbania  były  spowodowane przez  
jego własnych pracowników. 

                                                                     § 7. 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.Zabezpieczenia i dostarczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy z wyłączeniem zegarów sterowniczych. 
2.Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
3.Zabezpieczenie  ruchu  w  trakcie  wykonywania  robót  związanych z   konserwacją 
oświetlenia ulicznego( poprzez ustawienie odpowiednich   znaków  drogowych lub urządzeń 
b.r.d.). 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.Zapewnienie nadzoru nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji    zadania.                                     

 
                                                                    § 8. 

Wynagrodzenie za miesięczne kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 
 kwotę:  
                       Netto:                           …………………. zł.  
                       Podatek VAT 23%:      …………………. zł. 
                       Ogółem brutto:           ………..………… zł. 
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………/100 zł.  

 
                                                         § 9. 

Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać Zamawiającemu o wykonaniu usunięcia    



 

 

awarii  i odnotować  co zostało wymienione i  kiedy  każdorazowo po usunięciu awarii.  
 
                                                                    § 10. 
Wykonawca bierze na siebie pełna odpowiedzialność za wykonaną  konserwację   
  oświetlenia ulicznego. 
                                                            
                                                                   § 11. 
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia  odbywać się będzie co miesiąc w terminie  
30 dni   z konta Zamawiającego: BS Zwoleń O/Tczów  10 91570002 0020 0200 0592 0001        
na  rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
  
                                                                   § 12. 
Umowa zostaje zawarta na czas od 1 stycznia  2021 r. do  31  grudnia  2021 r.  

    
                                                       § 13. 

Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania są kary umowne, które będą 
naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
 
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

 a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień 
zwłoki od upłynięcia 24 godzin od dnia zgłoszenia. 
b) za  odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %  

wynagrodzenia umownego. 
c ) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2,5% należności  za dany  
     miesiąc.  

  2.Zamawiajacy płaci Wykonawcy kary umowne: 
 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 2 % 
wynagrodzenia umownego. 

 
                                                           § 14. 

Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
 

  1.Zamawiajacy może odstąpić od umowy w szczególności jeśli:                                                           
a) w  ciągu  14  dni  od  daty  jej  podpisania  Wykonawca  nie  rozpoczął   wykonywania  
    robót, mimo  dodatkowego wezwania  przez Zamawiającego, 

  b)Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał   realizację   robót na  
      okres dłuższy od 14 dni, o ile przerwanie to nie nastąpiło  z winy Zamawiającego, 
  c)Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy lub też wydany został  nakaz zajęcia  
      majątku Wykonawcy. 
                                                                      
2.Wykonawca może odstąpić od umowy jeśli Zamawiający: 
  a) zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań. 
 
 
 

                                                             §15. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niewłaściwego  wykonania  prac 
wyszczególnionych w §1 umowy lub nie przestrzegania ustaleń niniejszej umowy       
Zamawiający może rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia. 
 



 

 

                                                                       § 16. 
1. W przypadku zmiany, w okresie obowiązywania umowy, wysokości podatku VAT od 

świadczonej usługi, dopuszcza się zmianę wartości umowy brutto, o kwotę stanowiącą 
różnicę wysokości podatku VAT. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów 
sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu stron.  

 
                                                                            §17. 
    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przypisy   Kodeksu       
    Cywilnego. 
 
                                                                            § 18. 
Umowę  sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla  
Zamawiającego. 
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           KONTRASYGNATA:     


