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UMOWA nr BGK ……………..
zawarta w dniu …………….. r.

pomi dzy

Gmin  W chock

maj  siedzib  w ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, zwan  w dalszej cz ci umowy Zamawiaj cym,
w imieniu którego dzia a: Burmistrz – mgr Jaros aw Samela.

a

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

wpisanym do:

1/ Centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej*,

2/Krajowego Rejestru S dowego pod nr ...........................................................................

3/ posiadaj cym NIP

zwanym w dalszej cz ci Umowy WYKONAWC .

§1

Przedmiotem umowy jest wiadczenie przez Wykonawc  us ugi polegaj cej na prowadzeniu konserwacji
i utrzymaniu w stanie sprawno ci sieci o wietlenia ulicznego na terenie Gminy W chock.

§ 2

Konserwacja o wietlenia ulicznego ma celu utrzymanie w sprawno ci technicznej punktów o wietlenia
ulicznego i obejmuje:

Wymian  niesprawnych róde wiat a.
Wymian  i napraw  uszkodzonych elementów opraw.
Wymian  opraw
 Regulacj  po enia róde wiat a wzgl dem kloszy i odb ników.
Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odb ników.
Wymian  niesprawnych bezpieczników.
Przegl d, konserwacj  i wymian  wyeksploatowanych z cz kablowych w latarniach wydzielonej sieci.
Konserwacj  s upów, wysi gników, przewieszek, konstrukcji wsporczych.
Malowanie s upów stalowych i wysi gników o wietlenia wydzielonego.
Malowanie szaf o wietleniowych (sterowniczych), uzupe nienie opisów.
Prostowanie pochylonych s upów i wysi gników o wietlenia wydzielonego.
Uzupe nienie i konserwacja zamkni  skrzynek, wn k sterowniczych itp.
Czyszczenie i konserwacja tablic rozdzielczych.
Regulacj  zegarów sterowniczych.
Wymian  uszkodzonych przewodów w s upach o wietleniowych i wysi gnikach.
Wymian  niesprawnych urz dze  sterowniczych (zegarów , styczników, gniazd, bezpieczników itp.)
Usuwanie zwar  na liniach napowietrznych nn.
Regulacj  zwisów przewodów o wietlenia ulicznego.
Lokalizacj  i napraw  uszkodzonych kabli zasilaj cych obwody o wietleniowe.
Napraw  zerwanych lub uszkodzonych przewodów o wietlenia ulicznego w sieci podwieszonej.
Zabezpieczenie urz dze  uszkodzonych przez osoby trzecie.
Kontrole sprawno ci o wietlenia na terenie Gminy.
Wykonywanie pomiarów napi  i obci .
Pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemie  ochronnych, skuteczno ci ochrony przeciwpo arowej.
Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej o wietlenia ulicznego w tym zapisów dot. Wykonanych
prac konserwacyjnych.
Przyjmowania zg osze  i reklamacji dotycz cych niesprawno ci o wietlenia ulicznego.
Wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania o wietleniem ulicznym podwieszonych na s upach linii
napowietrznych nn. - maksimum 10,
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Wymiana urz dze  uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych
( s upów o wietlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf o wietleniowych itp.) – maksimum –
10 szt.,
Poprawa rezystancji uziemie  opraw o wietleniowych,

Pozosta e prace konserwacyjne winny by  wykonywane w terminach wynikaj cych
z obowi zuj cych przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urz dze , utrzymania wymogów
bezpiecze stwa i w oparciu o prowadzon  dokumentacj  eksploatacyjn  lub na wniosek Zamawiaj cego.

§ 3

Konserwacja i eksploatacja o wietlenia ulicznego przeprowadzona b dzie zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejsz  umow
warunkach

§ 4

1. Prace konserwacyjne o wietlenia drogowego Wykonawca winien wykonywa  bez wy czania linii nn,
stosuj c w szerokim zakresie technologi  prac pod napi ciem (PPN). W wyj tkowych, uzasadnionych
przypadkach, wymagaj cych wy czenia linii, Wykonawca zobowi zany jest do:

a) powiadomienia RZE o planowanym terminie wykonywania prac z tygodniowym wyprzedzeniem,
b) przyst pienia do prac jedynie po wy czeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego linii nn i

dopuszczeniu wykonawcy do pracy po uprzednim uzyskaniu polecenia na prac  i uiszczeniu w RZE
op aty wynikaj cej z aktualnie obowi zuj cej „Taryfy dla OSD””,

c) powiadomienia RZE o zako czeniu prac i gotowo ci urz dze  do za czenia pod napi cie.
2. Prace eksploatacyjne odbierane b  przez komisj  z on  z przedstawicieli Zamawiaj cego oraz RZE po

wcze niejszym zg oszeniu przez Wykonawc  do RZE ich wykonanie. Do zg oszenia wykonania prac
eksploatacyjnych Wykonawca za cza stosowane przez RZE:
a) „Protokó  pomiarów wybiorczo ci zabezpiecze ”,
b) „Protokó  badania uziemienia” .

3. Ka dorazowo po naprawie linii kablowej Wykonawca zobowi zany jest sporz dzi  i przekaza  do RZE
przed za czeniem obiektu, stosowany przez RZE, „Protokó  badania linii kablowej”.

§ 5

1. Wykonawca zobowi zuje si  do utrzymania sieci o wietlenia ulicznego w nale ytym stanie technicznym
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i wymogami, a gwarantuj cym spe nienie wymogów funkcjonalnych,
realizowanych przez o wietlenie b ce przedmiotem konserwacji oraz wymogów bezpiecze stwa.

2. Wykonawca zobowi zuje si  do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej
wietlenia ulicznego, zapisów prac konserwacyjnych i zg osze  awarii oraz przek adanie miesi cznych

informacji z wykonywanych prac stanowi cej za cznik do faktury.
3. W przypadku powstania zagro  dla zdrowia lub ycia osób postronnych w wyniku wyst pienia zaniedba

i uchybie  w konserwacji sieci o wietleniowej, pe  odpowiedzialno  za ten stan ponosi Wykonawca.
4. W przypadku obci enia Gminy W chock kosztami za niedostarczon  energi  do odbiorców, w wyniku

wy czenia sieci napowietrznej z podwieszonym przewodem o wietlenia drogowego, spowodowanego
wyst pieniem zaniedba  i uchybie  w konserwacji sieci o wietlenia, Zamawiaj cy potr ci równowarto
tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyra a zgod  na potr canie, przez
Zamawiaj cego, wymienionych kosztów z jego wynagrodzenia.

§ 6

1. Przed podj ciem si  realizacji zamówienia, Wykonawca zobowi zany jest do zawarcia z PGE Dystrybucja
S.A. Oddzia  Skar ysko – Kamienna Rejonowy Zak ad Energetyczny Skar ysko porozumienia o „Zasadach
wspó pracy”.

2. Realizacj  przedmiotu zamówienia mog  zajmowa  si  wy cznie osoby, które posiadaj  aktualne
wiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28

kwietnia 2003 roku w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. nr 89 poz. 828
pó niejszymi zmianami) w zakresie:

dozoru – dla kieruj cych czynno ciami osób wykonuj cych prace w zakresie konserwacji, napraw,
czynno ci kontrolno-pomiarowych i monta u urz dze  o wietlenia drogowego;
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eksploatacji – dla wykonuj cych prace w zakresie konserwacji – czynno ci zwi zane z
zabezpieczeniem i utrzymaniem nale ytego stanu technicznego urz dze  o wietlenia drogowego –
posiadaj ce dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napi ciem (PPN),

3. Osoby nadzoruj ce i wykonuj ce prace konserwacyjne na o wietleniu drogowym musz  by  zapoznane z
„Instrukcj  organizacji bezpiecznej pracy przy urz dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A. Wykaz pracowników z podpisami potwierdzaj cymi znajomo  w/w instrukcji
Wykonawca zobowi zany jest z  w RZE.

§ 7

Termin usuni cia usterki o wietlenia ulicznego ustala si  na 48 godzin od chwili zg oszenia awarii z
wyj tkiem przypadku kiedy nie dzia a ca  linia o wietleniowa zwi zana z dan  stacj  wówczas termin

usuni cia awarii ustala si  do 12 godzin od momentu zg oszenia.
Pozosta e prace konserwacyjne winny by  wykonywane w terminach wynikaj cych z obowi zuj cych
przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urz dze , utrzymania wymogów bezpiecze stwa
i w oparciu o prowadzon  dokumentacj  eksploatacyjn  lub na wniosek Zamawiaj cego.

§8

W przypadku nieuzasadnionych opó nie  w usuwaniu zg oszonych usterek i awarii, Zamawiaj cy potr ci
Wykonawcy 1% za ka dy dzie  zw oki od kwoty netto miesi cznego  wynagrodzenia.

§9

1. Wynagrodzenie miesi czne Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy b dzie ustalane na podstawie
op aty rycza towej liczonej od jednego zainstalowanego punktu o wietlenia ulicznego w wysoko ci netto
………..  / jeden punkt o wietlenia / miesi c (s ownie: …………………… z  / jeden punkt o wietlenia /
miesi c)  + nale ny VAT pomno onej przez ilo  punktów o wietleniowych zainstalowanych na terenie
Gminy W chock co daje kwot  ……………. z  netto tj…………….. z  brutto (s ownie
…………………………………………………………………………………………………………….. z )
w tym podatek VAT ………………………… z .

2. Ustala si  do celów rozliczeniowych niniejszej umowy liczb  zainstalowanych punktów o wietlenia
ulicznego konserwowanego i utrzymywanego w stanie sprawno ci w liczbie 1009 (s ownie: jeden tysi c
dziewi ) punktów w tym o wietlenie przy WDK i OSP w Marcinkowie oraz oprawy ozdobne na Pl. Mjr.
Ponurego.

3. W przypadku realizacji us ugi w okresie niepe nego miesi ca ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy nast pi
na zasadach proporcjonalno ci.

4. Podstaw  wyp aty wynagrodzenia za zrealizowan  us ug  stanowi  b dzie faktura VAT.
5. Zamawiaj cy b dzie regulowa  nale no ci wynikaj ce z niniejszej umowy na konto Wykonawcy

przedstawione w fakturach miesi cznych w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.
6. W przypadku nieterminowego regulowania nale no ci naliczane b  odsetki ustawowe

§10

1. Umowa b dzie obowi zywa : od 01.01.2014r.  do dnia 31.12.2014r.
2. Umowa mo e zosta  rozwi zana przez ka  ze stron z jednomiesi cznym okresem wypowiedzenia.

§11

1. Ze strony Wykonawcy upowa nionym do wyst powania w sprawach realizacji niniejszej umowy jest:
Tomasz Nowacki.

2. Ze strony zamawiaj cego upowa nionym do wyst powania w sprawach realizacji niniejszej umowy jest
Micha  Markowski tel. (0-41) 27 36 136 lub inny pracownik upowa niony przez Burmistrza Miasta i
Gminy W chock.

§12

1. Strony postanawiaj , i  obowi zuj   form  odszkodowania stanowi  kary umowne.

2. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown  za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od
Wykonawcy w wysoko ci wynagrodzenia miesi cznego ustalonego na podstawie § 9 niniejszej umowy.

3. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  z tytu u odst pienia od umowy z przyczyn zale nych od
Zamawiaj cego w wysoko ci wynagrodzenia miesi cznego ustalonego na podstawie § 9 niniejszej umowy.
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4. Wykonawca wyra a zgod  na potr canie, przez Zamawiaj cego, kar umownych z jego wynagrodzenia.

§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie
publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e odst pi  od
umowy, bez p acenia kar umownych, w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o tych okoliczno ciach,

2. W takim wypadku Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania
cz ci umowy.

3. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego
wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

§ 14

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 13 stronom przys uguje prawo odst pienia od umowy w nast puj cych
sytuacjach:

1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy, gdy:
a) Zostanie og oszona upad  lub rozwi zanie firmy Wykonawcy.
b) Wydany zostanie nakaz zaj cia maj tku Wykonawcy.
c) Wykonawca nie zawar  z Rejonowym Zak adem Energetycznym Skar ysko porozumienia o „Zasadach

wspó pracy” lub nie stosuje si  do wymaga  tego porozumienia.
d) Wykonawca nie rozpocz  realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie.
e) Trzykrotnego potwierdzonego na pi mie niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Wykonawc

obowi zków okre lonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy, je eli:
a) Zamawiaj cy nie wywi zuje si  z obowi zku zap aty wynagrodzenia w terminie 8 tygodni od up ywu

terminu okre lonego w § 9 ust. 5.
b) Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc , i  wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ci

nie b dzie móg  spe ni  zobowi za  umownych wobec Wykonawcy.

3. Odst pienie od umowy powinno nast pi  w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego
wiadczenia i powinno zawiera  uzasadnienie.

4. W razie odst pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiaj cy zobowi zany
jest do zap aty wynagrodzenia nale nego Wykonawcy z tytu u wykonania cz ci umowy do dnia odst pienia.

§ 15

W przypadku wypowiedzenia Gminie W chock przez RZE umowy u yczenia urz dze  o wietlenia ulicznego
(drogowego), Zamawiaj cemu przys uguje prawo rozwi zania niniejszej umowy z 14-dniowym terminem
wypowiedzenia.

§ 16

Ka da zmiana postanowie  niniejszej umowy wymaga, pod rygorem niewa no ci, formy pisemnej w postaci
aneksu.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
obowi zuj ce przepisy dotycz ce eksploatacji urz dze  elektroenergetycznych.

§ 18

Wszelkie spory wynikaj ce z przedmiotowej umowy rozstrzygane b  przez w ciwy S d Rejonowy dla
siedziby Zamawiaj cego.

§19

Umow  sporz dzono w 3 jednobrzmi cych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj cego, jeden dla Wykonawcy.

                    Zamawiaj cy                                                                                      Wykonawca


