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Załącznik nr 7  do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

Umowa Nr  272. … .2019

zawarta w dniu ……………. w Stanisławowie pomiędzy: 
Gminą Stanisławów z siedzibą ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822 21 47 56, 
REGON 711582434 reprezentowaną przez:
Kingę Annę Sosińską – Wójta Gminy Stanisławów
przy kontrasygnacie: Danuty Słowik – Skarbnik Gminy
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną/ym przez: ………………………………………………… - …………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

po  przeprowadzeniu  postępowania  zgodnego  z  obowiązującym  u Zamawiającego  Regulaminem
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  „Konserwacja oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Stanisławów w latach 2019-2020” , zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  konserwacja  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  gminy
Stanisławów w latach 2019-2020. Ilość lamp 1 250 sztuk, zegary astronomiczne, przekaźniki
zmierzchowe. Teren gminy obejmuje 29 miejscowości:  Borek Czarniński, Choiny, Ciopan,
Cisówka, Czarna, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń, Łęka, Mały
Stanisławów,  Ołdakowizna,  Papiernia,  Porąb,  Prądzewo-Kopaczewo,  Pustelnik,  Retków,
Rządza, Sokóle, Stanisławów, Suchowizna, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska, Wólka
Konstancja, Wólka Piecząca, Wólka Wybraniecka, Zalesie, Zawiesiuchy.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) wymianę  źródeł  światła,  dławików,  bezpieczników,  styczników  w  lampach  oraz
naprawę i włączenie całych ciągów linii energetycznych powstałych z skutek awarii
panujących warunków atmosferycznych ( bez napraw zewnętrznych linii itp., których
naprawa  dotyczy  Zakładu  Energetycznego)  przy  zachowaniu  warunków
dopuszczalnego ubytku oświetlenia zgodnie ze Szczegółową Instrukcją Eksploatacji
Urządzeń Elektroenergetycznych w ZEWT i zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym,
(przystąpienie  do  naprawy  w  ciągu  24  godz.  od   telefonicznego  lub  mailowego
zgłoszenia),

2) konserwację urządzeń sterowniczych umożliwiających ich prawidłowe działanie lub
bieżące reagowanie na powstałe nieprawidłowości, 



3) naprawę  uszkodzonych  elementów obudowy  oświetlenia  po  przyjęciu  reklamacji  
o zakłócaniu bez wymiany urządzeń pomiarowych,  wymiany słupów wspólnych z
linia nn,, podcinanie gałęzi drzew zasłaniających źródła światła,

4) usuwanie zgłoszonych awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego,
5) 1  raz  w  miesiącu  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przeprowadzenia  kontroli

świecenia lamp oraz likwidację usterek, 
6) czyszczenie  kloszy  opraw oświetlenia  -  po  zgłoszeniu  przez  Zamawiającego  (nie

więcej niż 2 raz w roku),
7) zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji,
8) utrzymanie konserwowanych obiektów w należytym stanie technicznym, 
9) obsługę urządzeń pomiarowych,
10) wykonywanie  napraw bieżących  w celu  usprawnienia  funkcjonowania  oświetlenia

poprzez  wymianę  i  przestawienie  czasowe  zegarów,  wymianę  przekaźników
zmierzchowych i wyłączników, fotokomórek,

11) wprowadzanie zmian czasu pracy oświetlenia w urządzeniach sterujących, 
12) Wykonawca  zobowiązany  będzie  wyznaczyć  i  podać  Zamawiającemu  kontakt  do

osoby wraz z nr telefonu, pod który kierowane będą zgłoszenia awarii oświetlenia w
dni robocze oraz w dni wolne od pracy, a także adres e-mail, 

13) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zutylizuje zdemontowane źródła 
światła zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

14) Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  bezpieczeństwo  i  stan  urządzeń  oświetlenia
ulicznego.

3. Zgłoszenia przez  Zamawiającego  o awarii oświetlenia będą odbywały się telefonicznie lub
mailowo na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.

§ 3
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie od 01.12.2019 r. do
dnia 31.12.2020 r.

§ 4
1. Za wykonanie Przedmiotu zamówienia umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w następującej wysokości:
kwota netto: ……………………………….. + podatek VAT ………………………………….
kwota brutto: ………………………………
słownie złotych:…………………………………………….……………….…………………...

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez
przedstawiciela  Zamawiającego  dokument odbioru  prac wykonanych w okresie,  którego
wynagrodzenie dotyczy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury  wraz z protokołem
odbioru  u  Zamawiającego. Faktura  płatna  będzie  przelewem  przez  Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

4. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156
Odbiorca: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

§ 5



Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie może było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 6
Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za każde nieterminowe wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w §2 ust.2, w

wysokości 5% kwoty brutto określonej w §4 ust.1 niniejszej umowy.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25%

wartości umowy brutto określonej w §4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zapłata kary umownej nastąpi poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługują kary umowne w wysokości odsetek ustawowych za nieterminową

zapłatę faktur.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażącego niewywiązywania się z warunków

umowy  Zamawiający ma  prawo  odstąpić  od  umowy  bez  wyznaczenia  dodatkowych
terminów.

5. Gmina zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na
zasadach ogólnych.

§ 7
Zamawiający dopuszcza  zmianę  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.

§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych postawieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.
2. Właściwym  do  rozpatrzenia  i  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej

umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9
Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………………………………………………………….
Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………………………………………………...

§10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


