Załącznik Nr 4 do SIWZ
projekt
U M O W A Nr ……./2015
W dniu ……………. w Krzywczy pomiędzy:
Gminą Krzywcza Nr NIP 795-23-06-307 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Wacława Pawłowskiego
Wójta Gminy
Przy kontrasygnacie Beaty Wielgosz
Skarbnik Gminy
a
………………………………………………………………………………………………… Nr NIP ……………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………...
2. ……………………………………………………………………………………………... .
zawarta zostaje umowa o roboty budowlane, następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn.: „Konserwacja i obsługa urządzeń
oświetlenia dróg i placów na terenie Gminy Krzywcza w 2016 r.”
§2
1. Konserwacją i obsługą objęte są wszystkie punkty świetlne wskazane przez Zamawiającego tj:
- będące w ewidencji majątkowej Zamawiającego,
- będące w ewidencji majątkowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon Energetyczny Jarosław;
2. Ilość punktów świetlnych będących przedmiotem umowy przedstawia Załącznik nr 5 do siwz.
§3
Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
§4
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie konserwacji i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg
i miejsc publicznych na terenie Gminy Krzywcza ,którego wykaz stanowi załącznik do umowy (załącznik nr 5
do siwz).
2. Zakres prac obejmuje prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie z obowiązującymi w
tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony od porażeń, a szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
a) całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji dot. funkcjonowania oświetlenia,
b) prowadzenie i aktualizację dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
c) sprawowanie nadzoru nad załączaniem i wyłączaniem oświetlenia w ustalonych przez Zamawiającego
godzinach.
d) wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania modernizacji sieci oświetleniowej spowodowanej
jej złym stanem technicznym,
e) prowadzenie oględzin i przeglądów,
f) wymianę uszkodzonych opraw bądź ich elementów (lamp, kloszy, układów zapłonowych, dławików itp.),
g) wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników, przewodów w słupach,
elementów osłonowych itp.
h) innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia,
i) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni,
j) utylizację uszkodzonych źródeł światła,
k) sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu zleconego zakresu
oświetlenia,
l) likwidacji zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z wypadków losowych (wichura, powódź, wypadek
drogowy, wandalizm czy kradzież),
m) kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzane na pisemny wniosek
Zamawiającego.

§5
1. Należność za czynności określone w § 2 umowy, płatne będą w ratach miesięcznych w wysokości
…………….zł za l miesiąc (brutto).
2. Maksymalna łączna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy, nie może przekroczyć
kwoty …………………………… złotych brutto
§6
Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń oświetleniowych, przyjmując tym samym
odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji umowy.
§7
Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturami wystawionymi przez Wykonawcę za poszczególne
m-ce, płatnymi przelewami na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury.
§8
1. Dopuszcza się istnienie do 5% niesprawnych punktów świetlnych (w stosunku do ogólnej liczby
eksploatowanych). Przy czym ustala się niesprawność maksymalnie 2 opraw kolejno po sobie następujących
na jednym ciągu oświetleniowym
2. Strony ustalają, że ocena stanu oświetlenia będzie wykonywana w oparciu o kontrole przeprowadzane z
udziałem przedstawicieli obu stron.
3. Stwierdzone podczas kontroli niesprawności punktów świetlnych spowodowane:
- dewastacją,
- wyłączeniami z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przebudowa drogi, planowe wyłączenie na wniosek
Wykonawcy, awaria innych sieci powodująca konieczność wyłączenia sieci oświetleniowej itp.) nie będą
brane pod uwagę.
4. Zamawiający zabrania dokonywania nieuzasadnionych włączeń oświetlenia w ciągu dnia. Dotyczy to również
stwierdzenia braku nadzoru nad załączaniem i wyłączaniem oświetlenia ulicznego w ustalonych godzinach.
5. W przypadkach uzasadnionych, oświetlenie może być załączone za zgodą Zamawiającego, przy czym prace
związane z konserwacją i obsługą urządzeń należy prowadzić w sposób minimalizujący zakres
(poszczególne obwody) i czas uruchomienia oświetlenia.
§9
1. W czasie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania robót (zgodnie z
„Instrukcją prowadzenia robót w pasie drogowym"), przyjmując odpowiedzialność za ewentualne skutki
nieszczęśliwych wypadków i uszkodzeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz ponosi związane z tym
koszty.
2. Ze strony Zleceniodawcy upoważnionym do występowania w sprawach związanych z realizacją umowy jest
……………………… tel. 16/671-14-86 w 29
3. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym i pełnomocnym przedstawicielem jest tel. ……………………………
e-mail ………………………………..
§10
1. Strony umowy ustalają następujące kary umowne za nieprzestrzeganie warunków niniejszej umowy:
a) za nieuzasadnione włączenie oświetlenia w ciągu dnia 500,00 zł.
b) za przekroczenie 5% nieczynnych punktów świetlnych (w stosunku do ogólnej liczby zainstalowanych) 500,00zł.
c) za każdy nieczynny punki świetlny na jednym ciągu oświetleniowym ponad 2 oraz za każdy kolejno po
sobie następujący 1 punkt świetlny - 50,00 zł.
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 5000,00 zł.
§11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności.

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia, lub rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K.C.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy według
siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę niniejszą wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po l egzemplarzu dla
każcie) ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

