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Załącznik nr 3 
UMOWA  NR RB.V.P.272.....2016 – PROJEKT 

 
Zawarta dnia …..............................2016 r. pomiędzy: 
Gminą Brańszczyk z siedzibą w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45 reprezentowaną 
przez Wójta Gminy Pana Mieczysława Pękula zwaną dalej Zamawiającym a 
 
a firmą 
 
…………………………………………..............................................................  
z siedzibą w………………………………………………………………………. 
NIP .............................., REGON ................................................................. 
reprezentowaną przez .................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego na podstawie art. 4 pkt.8 Prawa 
zamówień publicznych, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa 
następującej treści : 

 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego 
oferty z dnia...............................2016 roku wraz z załącznikami do niej,  
 
2. Przedmiotem umowy jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Brańszczyk. 
3. Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje: 
1) utrzymanie w stanie sprawności 1125 sztuk opraw oświetleniowych i 71 punktów  
sterowniczych) znajdujących się na terenie gminy Brańszczyk, 
2) wymiana zużytych źródeł światła i naprawa elementów opraw oświetleniowych, 
3) wymiana uszkodzonych stateczników opraw oświetleniowych, 
4) wymiana uszkodzonych układów zapłonowych, 
5) wymiana uszkodzonych oprawek, 
6) wymiana uszkodzonych wkładek i główek bezpiecznikowych, 
7) wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych, 
8)  systematyczna  regulacja pracy sterowników astronomicznych oraz elementów 
układu sterowania – na żądanie Zamawiającego, 
9) wymiana drobnych elementów nie ujętych wyżej a niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania oświetlenia, 
10)  oczyszczanie kloszy opraw oświetleniowych i wymiana uszkodzonych – na 
żądanie zamawiającego, 
11) lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznych i kablowych liniach 
oświetleniowych, 
12) dbałość o stan techniczny skrzynek sterujących oświetleniem łącznie z 
prawidłowym zabezpieczeniem dostępu do nich osobom postronnym, 
13) terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego, 
14) współpracę z Zakładem Energetycznym w zakresie funkcjonowania oświetlenia 
ulicznego, 
15) przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne 
zezwolenie do prowadzenia takiej działalności,  
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16) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, 
17) wykonawca pokrywa koszty wszystkich materiałów koniecznych do 
realizacji umowy wyszczególnionych w ppkt. od 1) do 10), 
18) wykonywanie napraw bieżących w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia 
poprzez wymianę  wyłączników, 
19) wszystkie zgłoszenia i reklamacje dotyczące konserwacji muszą być wykonane 
przez wykonawcę w ciągu 48 godzin, natomiast wyłączenia świecących się lamp w 
ciągu dnia wykonawca zobowiązuje się dokonać w ciągu 24 godzin od  momentu 
zgłoszenia przez zamawiającego. 
20) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: 
-  materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących 
normach. 
4. Wykonawca oświadcza, że zna przedmiot umowy i nie zgłasza w tym zakresie 
jakichkolwiek zastrzeżeń. 
 

§ 2. 
 
1.Wykonawca wykonuje umowę na własny koszt i pokrywa koszty wszystkich 
materiałów koniecznych do realizacji umowy, 
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie 
przepisami prawa i normami..  
3.Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania umowy muszą spełniać 
wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca dokonuje przeglądu urządzeń objętych umową raz na  30 dni. 
Wykonanie przeglądu wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 
bezpośrednio po wykonaniu. Przegląd uznaje się niewykonany, jeżeli brak jest 
potwierdzenia Zamawiającego. 
2. Wykonawca dokonuje naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń: 
1/w ciągu 12 godzin od stwierdzenia ich wystąpienia przez Wykonawcę, 
2/w ciągu 24 godzin od przyjęcia zawiadomienia od Zamawiającego. 
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 pk2 2 Zamawiający składać będzie 
wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Wykonawca 
drogą mailową ma obowiązek potwierdzić otrzymanie zgłoszenia i wykonanie 
naprawy. 
 
3. Osobą odpowiedzialną do składania zgłoszeń naprawy jest Pan Krzysztof 

Wyszyński e-mail: krzysztof.wyszynski@branszczyk.pl tel.  295929338 

 
§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy z należytą starannością. 
2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy, w tym opieszałym i 
nieterminowym jej wykonywaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę w 
wyznaczonym czasie  obowiązków umownych określonych w § 1, ust.3 pkt. 19 
umowy, Zamawiający  może rozwiązać umowę za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem. 

mailto:krzysztof.wyszynski@branszczyk.pl
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy 
wykonanie zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej przy wykonywaniu obowiązków umownych. Kopię 
potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia (polisę) Wykonawca składa przy 
zawarciu umowy. 

6. Wykonawca wyznacza osobę .......................................................nr 
telefonu.................. e-mail ……………………….. upoważnioną do realizacji 
obowiązków umownych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia logo firmy w widocznym miejscu 
na sprzęcie oraz na ubraniach pracowników wykonujących obowiązki umowne w 
terenie. 

 
§ 5 

1. Za cały okres świadczenia usługi konserwacji oświetlenia ulicznego   i wykonanie 
umowy w pełnym zakresie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: 
a) netto (bez podatku VAT) ..................................... zł, (słownie: ....................... 
................................................................................................................... złotych,). 
b) podatek VAT ....... %  - kwota podatku VAT ...................................... zł (słownie: 
............................................ 
......................................................................... złotych,). 
c) wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT........................................... zł (słownie: .... 
................................................................................................................. złotych,). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy 
związane z wykonaniem zamówienia, jest ustalone na cały okres obowiązywania 
umowy i nie podlega podwyższeniu. 
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie z dołu w okresach miesięcznych w 
wysokości 1/……. kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 plus podatek VAT, na podstawie 
wystawionej faktury w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury. Zamawiającemu. 
4. Wykonawca może wystawić fakturę po potwierdzeniu wykonania umowy przez 
Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1. 
5.. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6. 
 

1. Jeżeli Wykonawca zaprzestanie wykonywania zamówienia Zamawiający może 
potrącić do 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lit. c. 
2. Jeżeli zamówienie zostanie   wykonane przez Wykonawcę  po terminie 
Zamawiający będzie upoważniony do naliczenia  kary umownej, w wysokości 0,5% 
wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 lit. c za każdy dzień zwłoki, a 
Wykonawca jest zobowiązany do jej zapłaty. 
4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego 
wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych Zamawiający może 
żądać odszkodowania na zasadach postępowania sądowego. 

 
 

§ 7 
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 8 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy 
strony będą poddawać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 10. 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do 31 marca 2017 
roku. 
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za jedno miesięcznym okresem 
wypowiedzenia upływającym n koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 11. 
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
…………………………..     …………………………………. 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy 


