
UMOWA Nr ............../2017 

 

zawarta w dniu ..................................... roku   pomiędzy: 

Gminą Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha 

reprezentowaną przez: 

Michała Wróblewskiego – Wójta Gminy Czeremcha 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

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

.................................................................................................................................................... 

reprezentowanym/ą przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

W wyniku zapytania ofertowego 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na bieżącą 

konserwacji oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Czeremcha zgodnie i na zasadach 

określonych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego znak: GGiOŚ.7021.1.53.2016 

2. Liczba opraw oświetleniowych przejęta do konserwacji wynosi 586 sztuk 

3. Zamawiający w czasie trwania umowy zastrzega sobie możliwość zmiany ilości  opraw 

ogółem. 

4. Materiały niezbędne do wykonania umowy zapewni Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o usterkach i awariach 

oświetlenia ulicznego pod numerami telefonów:...................................................... 

6. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające sprawność techniczną podestów 

ruchomych, oraz przedstawiać każdego roku te dokumenty w terminie 10 dni od dnia 

potwierdzenia aktualności badań technicznych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że ma zapewnioną 

możliwość utylizacji zużytych źródeł światła. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca będzie wykonywał w sposób ciągły obowiązki wynikające z niniejszej 

umowy od dnia 01.01.2017 roku do  31.12.2017 roku 

1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza 

się Pana .............................................................., który będzie kierownikiem robót objętych 

niniejszą umową.     

2. Wykonawca dostarcza kopię uprawnień wydanych przez PGE Białystok do pracy pod 

napięciem urządzeń elektroenergetycznych, która stanowi załącznik do umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami polskimi i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 



2. Wykonawca: 

a) Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót                                                                

lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane kwalifikacje                 

do  wykonania określonych robót. 

b) Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na            

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. 

c) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających   kwalifikacje podwykonawcy. 

d) Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

e) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

f) Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

 

1. Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm 

technicznych dotyczących oświetlenia ulic i dróg. 

2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wymaganą zasadami dokumentację 

eksploatacyjną dla czynności konserwacyjno-remontowych z wykazem materiałów, które 

zostaną wmontowane w miejsce zużytych. 

3. Niezbędne prace eksploatacyjne, w szczególności takie jak - naprawy stwierdzonych 

uszkodzeń, zabezpieczenie opraw przed przyspieszonym zużyciem wskutek wpływu 

wilgoci i korozji, itp. – będą przez Wykonawcę wykonywane także na urządzeniach i 

obwodach okresowo wyłączanych z normalnego, codziennego funkcjonowania. 

Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie 

4. Naprawy szkód zniszczeń i dewastacji urządzeń oświetleniowych powstałych wskutek 

działania osób trzecich dokonywane będą w ramach przejętych czynności 

eksploatacyjnych.    

5. Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które 

powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat 

w majątku  będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i 

awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w wypadku niemożliwości 

podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

6. Przy wykonywaniu konserwacji i eksploatacji oświetlenia, Wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania „Instrukcja współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. oddział 

Białystok a samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego”. 

7. Wyłączenia urządzeń oświetlenia do wykonywania prac eksploatacyjnych mogą się 

odbywać tylko na warunkach określonych w instrukcji, za wiedzą i zgodą ZEB.      

8. Zmiany w sposobie sterowania oświetleniem drogowym i inne przebudowy    

eksploatacyjnej sieci oświetleniowej powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz  

realizowane według uzyskanych warunków technicznych z ZEB.   

9. Wykonawca nie będzie dokonywał zmian miejsca zainstalowania opraw, lamp, urządzeń 

sterujących, itp. elementów wyposażenia sieci oświetleniowej bez zgody Zamawiającego, 

jak też nie będzie bez zgody Zamawiającego wymieniał wspomnianych elementów na 

inne rodzaje, typy i rozwiązania techniczne oraz demontował wyposażenia sieci 



przekazanego do eksploatacji w celu ograniczenia ilości czynnych punktów świetlnych. 

10. Szczegółowe zestawienie czynności wchodzących w zakres konserwacji oświetlenia 

drogowego. 

a) Wymiana źródeł światła, uszkodzonych kloszy, dławików, kondensatorów i układów 

zapłonowych w oprawach oświetleniowych; 

b) Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i główek bezpiecznikowych w słupach; 

c) Wymiana uszkodzonych zamknięć skrzynek oświetleniowych; 

d) Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych; 

e) Wymiana uszkodzonych styczników i bezpieczników w skrzynkach oświetlenia 

ulicznego; 

f) Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej oraz niezwłoczne 

usuwanie tych uszkodzeń, wymiana kabli; 

g) Czyszczenie kloszy i odbłyśników opraw oświetleniowych – wg. potrzeb; 

h) Prostowanie przekrzywionych opraw i wysięgników do prawidłowej pozycji, 

i) Przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających źródła światła, wg. potrzeb; 

j) Likwidacja zagrożeń dla osób trzecich, takich, jak: złamany wysięgnik, zwisająca lampa, 

wyrwane drzwiczki skrzynki, itp., powstałe na skutek wichury, dewastacji dokonanej 

przez osoby trzecie, itp., - niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 godzin od 

momentu otrzymania zgłoszenia; 

k) Utrzymanie w należytym stanie technicznym i w stałej sprawności powierzonych 

urządzeń oświetleniowych, w tym urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym; 

l) Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oraz innych czynności zgodnie z przepisami i 

normami dotyczącymi eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, jak również rejestru 

zgłoszeń usterek i usuniętych awarii oświetlenia.  Sporządzone sprawozdanie winno być 

załączone do wystawianej przez wykonawcę   faktury 

 

§ 5 

 

1. Rozliczenie. 

2. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach 

jednomiesięcznych na podstawie wystawionej faktury VAT 

3. Faktury należy wystawiać na: Gmina Czeremcha , ul. Duboisa 14, 17-240 

Czeremcha, NIP 603-0000-203  

 

§ 6 

 

1. Zapłata za wykonane usługi dokonywana będzie na podstawie wystawianych przez 

Wykonawcę faktur, przelewem na konto Wykonawcy. Osobą upoważnioną przez Wójta 

Gminy Czeremcha do nadzoru nad wykonaniem obowiązków wynikających z zawarcia 

niniejszej umowy jest   ………… 

2. Rachunek przedstawiony przez Wykonawcę może być zrealizowany wyłącznie po 

merytorycznym zaopiniowaniu przez Kierownika jednostki. 

3. Należność będzie realizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z załącznikami. 

4. W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wypłacie 

wynagrodzenia, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek za 

opóźnienie terminu płatności. 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na 



piśmie pod rygorem nieważności.   

 

§ 8 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania prac Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %  przewidywanej wartości wykonanych prac. 

 

 

§ 9 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Sądem I instancji miejscowo właściwym we wszelkich sporach mogących w przyszłości 

wyniknąć z tytułu zawarcia niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jego realizacji pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie; 

d) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy; 

e) jeżeli Wykonawca nie przedstawił w terminach dokumentów, o których mowa w § 1pkt. 6 

i 7 niniejszej umowy; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie wywiązuje 

się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie nie krótszym 

niż 2 tygodnie od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 może nastąpić w 

terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


