Załącznik nr 16 do SIWZ
IFE.II.271.10.2018
Projekt umowy Nr ………./………
zawarta w dniu ................... w Orłach
przez Gminę Orły, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły
NIP: 795-230-73-30, REGON: 650900358
reprezentowany przez:
Bogusława Słabickiego – Wójta Gminy Orły
przy kontrasygnacie
Teresy Oczkoś – Skarbnika Gminy Orły
zwanego dalej „Zamawiającym”
a firmą ……………………………………………………………………………….
z siedziba w ……………………………………………………………………
NIP ……………………………., REGON …………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ………………..……………… - ………………………
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym
nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

w

trybie

przetargu

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: „Dostawa opraw
oświetlenia ulicznego wraz z ich instalacją oraz usługą konserwacji oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Orły”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia dzieli się na dwa etapy:
1) etap I – inwentaryzacja, a następnie wymiana oświetlenia ulicznego (opraw lamp wraz
ze źródłem światła z obecnie używanego, zwanego dalej tradycyjnym, na oświetlenie
typu LED) oraz wdrożenie systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną do
geolokalizacji i zarządzania oświetleniem ulicznym,
2) etap II - utrzymanie w sprawności technicznej (wymiana, naprawa, serwis
i konserwacja) wszystkich punktów oświetlenia ulicznego a terenie Gminy Orły przez
okres 84 miesięcy.
4. Wykonawca w ramach etapu I zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
1) inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w zakresie zdefiniowanym w załączniku nr 1 do
SIWZ;
2) sprawdzenie stanu technicznego instalacji oświetlenia ulicznego, obejmującego:
a) przegląd stanu technicznego podbudowy słupowej wraz z infrastrukturą wewnątrz
każdego punktu oświetleniowego,
b) przegląd sieci zasilającej oświetlenia ulicznego wraz z wszystkimi przewodami,
stacji zasilania i stacji sterowania z infrastrukturą towarzyszącą,
3) dobór opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED w sposób gwarantujący
zakładane parametry techniczne i użytkowe, w tym dokonanie symulacji
fotometrycznych zmiany lamp dotychczasowych na oferowane lampy LED za pomocą
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oprogramowania
DIALux
(oprogramowanie
darmowe
dostępne
na:
http://www.dial.de/);
4) wykonanie analizy ekonomiczno – porównawczej generowanych oszczędności
w zużyciu energii po wymianie dotychczasowych lamp na lampy LED dla wszystkich
punktów oświetlenia ulicznego;
5) sporządzenie projektu wykonawczego wymiany lamp tradycyjnych na lampy
zmodernizowane;
6) dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wraz z aplikacją mobilną,
umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie
i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej. Minimalne wymagania systemu
informatycznego zostały zdefiniowane w załączniku nr 2 do SIWZ,
7) przeprowadzenie badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji
oświetlenia ulicznego,
8) wymiana oświetlenia ulicznego, polegająca na wykonaniu czynności związanych
z wymianą lamp tradycyjnych na lampy typu LED, charakteryzujące się minimalnymi
parametrami technicznymi, które Zamawiający określił w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
Wymiana obejmuje:
a) demontaż dotychczasowych lamp sodowych i rtęciowych, których szacunkowa liczba
według ewidencji Zamawiającego wynosi 1123 szt. Końcowa liczba lamp do
demontażu zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji,
b) dostawa i montaż lamp typu LED w ilości tożsamej z ilością lamp zdemontowanych;
c) sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący zgodności
oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla
Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm
i przepisów, w tym dokonanie rzeczywistych pomiarów fotometrycznych w pięciu
wybranych przez Zamawiającego punktach świetlnych
5. Wykonawca w ramach etapu II zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
1) utrzymanie sprawności technicznej oświetlenia zamontowanego w ramach
przeprowadzonej modernizacji (wymiana, naprawy, serwis, konserwacja), jak również
pozostałego oświetlenia ulicznego, przez okres 84 miesięcy. Ogólna liczba lamp
podlegających konserwacji (razem z lampami nie podlegającymi wymianie w ramach
I etapu) wynosi 1243 szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości lamp
objętych konserwacją w przypadku ich montażu lub demontażu, przy czym ceny
jednostkowe zawarte w ofercie nie ulegają zmianom. Szczegółowy zakres konserwacji
określa załącznik nr 4 do SIWZ,
2) wsparcie techniczne dla wdrożonego oprogramowania, w tym usuwanie awarii i błędów
systemu, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ,
3) bieżące monitorowanie sprawności oświetlenia w celu potwierdzenia uzyskania efektu
ekologicznego i ekonomicznego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji pracy w obszarze pasa drogowego przy
drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w uzgodnieniu z zarządcami
tych dróg.
7. Przedmiot umowy nie obejmuje jakichkolwiek czynności związanych z budową lub
wymianą słupów, na których posadowione jest oświetlenie uliczne. Przedmiot umowy nie
obejmuje również prac związanych z modernizacją sieci oświetleniowej wraz
z infrastrukturą.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające
wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.
9. Określone w dokumentacji przetargowej typy materiałów i urządzeń podano dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy przysługuje prawo ich zastąpienia
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przez materiały i urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach techniczno –
użytkowych oraz funkcjonalnych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów
technicznych. Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny
jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod
każdym względem (w tym np.: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu
i montażu).
10. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez
Zamawiającego, to zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać, że
oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
11. W przypadku oferowania produktów/rozwiązań równoważnych przez zapis
„równoważny” – należy rozumieć: produkty/rozwiązania równoważne, które posiadają co
najmniej takie same bądź lepsze parametry techniczno-użytkowe oraz funkcjonalne jak
w dokumentacji Zamawiającego.
12. Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych
robót. Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację robót (BHP, p.poż, oraz koordynacja
w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne
normy i przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca jest zobowiązany
wszelkie prace związane z instalacją opraw oświetlenia ulicznego uzgadniać z właściwym
zakładem energetycznym i wykonywać je zgodnie z określonymi przez niego zaleceniami,
instrukcjami i warunkami technicznymi. Na Wykonawcy ciąży obowiązek bezpośredniego
uzgadniania wyżej wskazanych spraw.
13. Wykonawca ponosi koszty transportu zdemontowanych opraw będących własnością PGE
Dystrybucja S.A we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie działania
właściwego Zakładu Energetycznego.
14. Wykonawca ponosi koszty transportu zdemontowanych opraw będących własnością
Gminy Orły we wskazane miejsce składowania na terenie Gminy Orły, ustalone przez
Wykonawcę z Zamawiającym.
15. Procedury i koszty związane z przerwami i wyłączeniami dostaw prądu, bez których nie
będzie możliwa realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uwzględnić przy
opracowaniu oferty zgodnie z przyjętymi zasadami w PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca
ponosi koszty z tym związane.
16. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
najwyższej staranności zapoznał się z przedmiotem zamówienia oraz dokonał wizji
lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.
17. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy (grupy robót) składające się na
przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo –
finansowym.
18. Zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo finansowy stanowi załącznik do umowy.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia, składowania i utylizacji odpadów, które
powstaną w ramach realizacji zamówienia. Koszty związane z tym obciążają Wykonawcę.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
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1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
2) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na
każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.
2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
Pan/Pani ……………………………………………………………………………………
posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………..
3. Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie:
Pan/Pani …………………………………………………………………………………
posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………………………
zam. ………………………………………………………………………………………..
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w szczególności:
1) wydawać kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robót w określonym przez niego terminie, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na
budowę.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji związanych z realizacją
zamówienia w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
kosztorysem ofertowym i zapisami zawartymi w SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego
własność.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić na koszt własny.
4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny
wpływ na tok realizacji zamówienia oraz do współpracy z Zamawiającym przy
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.
5. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres robót
o których mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy nie wolno ich realizować bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej
umowy.
6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
1) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu robót,
2) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,
3) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów
istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
4) odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót,
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5) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) utrzymana terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
7) uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.
7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) kierownika robót,
b) elektromontera,
8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922), tj.
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.
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10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej
w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7
czynności.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo ruchu na terenie wykonywanych prac.
3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za
przekroczenie w trakcie prac norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
§7
Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac na
kwotę nie niższą niż wartość umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac objętych niniejszą
umową.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą
dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.
1.

§8
1. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi:
1) etap I – do czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) etap II – konserwacja oświetlenia ulicznego 84 miesięcy od daty zakończenia etapu I.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym
robót, stanowiącym załącznik do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
4. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego
następującego po dniu doręczenia pisma.
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§9
1. Po zakończeniu I etapu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości jego odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru I etapu w ciągu 10 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
3. Zakończenie czynności odbioru I etapu powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 5 dni
roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.
4. Protokół odbioru I etapu końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym
przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
5. Odbiór II etapu będzie następował w cyklach miesięcznych, na podstawie protokołu
z wykonywanych czynności.
§ 10
1. Jeżeli w trakcie odbioru I etapu zostaną ujawnione nadające się do usunięcia, to
Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt
usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach
będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad,
2. W przypadku wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie oświetlenia ulicznego zgodnie z jego
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie oświetlenia ulicznego zgodnie z jego
przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując
prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 15 niniejszej umowy,
c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi –
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;
2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidłowości wykonania Umowy.

§ 12
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:
1) osobiście,
2) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………., co stanowić będzie …..%
całości zakresu prac.
2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
7

Dostawa opraw oświetlenia ulicznego wraz z ich instalacją oraz usługą konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orły
_________________________________________________________________________
zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona
poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, na prace obejmujące przedmiot umowy, jest obowiązany
w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 50 000 zł.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego
wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie
przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez
podwykonawcę,
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
zamówienia na roboty budowlane.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Jeżeli Wykonawca przewidział realizację robót przy pomocy podwykonawców,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy
będzie traktowana, jak przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia robót.
§ 13
1. Wykonawca udziela ……………… miesięcy gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
10 dni od dnia ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach uzgodnionych
z Zamawiającym.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między
datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania
Wykonawcy.
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5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.
§ 14
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.
§ 15
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 17 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary
umownej może nastąpić według uznania Zamawiającego poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od
terminu ustalonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1 Umowy,
d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom w wysokości 10% wartości niezapłaconego lub nieterminowo
zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą,
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany w wysokości 3000 zł za każdy nie
przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę,
f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3000 zł za każdą nieprzedłożoną
umowę lub jej zmiany,
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 3000 zł za każdorazowy brak zmiany.
h) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie
umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 1500 zł
za każdy ujawniony tego typu przypadek,
i) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonania prac budowlanych
innym osobom - 200 zł dziennie za każdy dzień pracy takiej osoby.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 17 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
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b) nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych przez
Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 17 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust. 1. Kara nie
przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w
art. 145 ustawy Pzp.
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do
zapłaty.
4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z płatności należnej
Wykonawcy.
5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.
6. Kary umowne należą się niezależnie od późniejszego odstąpienia od umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.
8. Zamawiający ma prawo pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie
należne Zamawiającemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
kary i kwoty, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem wyrządzonych szkód.
§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
całkowitej ceny brutto umowy podanej w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę
…………………………. zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie
………………………………………………………………………………………………..
3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie
zwrócone w następujący sposób:
1) 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym I etapu,
2) pozostałe 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciągu 15 dni po upływie gwarancji
jakości.
5. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiającej zabezpieczenie.
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
§ 17
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie
z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ……………………………
w wysokości ogółem wartość netto ……………………………… zł
podatek VAT 23% ……………………………… zł
Ogółem brutto ………………………………. zł
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(słownie:
………………………………………………………………………………)
zgodnie z wybraną ofertą.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się:
1) wynagrodzenie za realizację I etapu prac w wysokości wartość netto ……………… zł
podatek VAT 23% ……………………………… zł
Ogółem brutto ………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………),
2) wynagrodzenie za realizację II etapu za konserwacje 1243 punktów świetlnych
w wysokości wartość netto …………….…… zł
podatek VAT 23% ……………………………… zł
Ogółem brutto ………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………),
przy czym wynagrodzenie wypłacane będzie miesięcznie w formie ryczałtu
w wysokości wartość netto …………….…… zł
podatek VAT 23% ……………………………… zł
Ogółem brutto ………………………………. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………),
a cena jednostkowa za konserwację jednego punktu oświetleniowego w skali miesiąca
wynosi netto …………….…… zł podatek VAT 23% ……………………………… zł
Ogółem brutto ………………………. zł (słownie: …………………………………).
3. Wynagrodzenie w ramach II etapu za konserwację punktów świetlnych może ulec zmianie
w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości punktów świetlnych i będzie ustalane
w skali miesiąca na podstawie iloczynu ilości lamp i cen jednostkowych zawartych
w ofercie.
2. Strony zgodnie ustalają, że wartość całkowita I etapu umowy ani ceny jednostkowe za
konserwacje punktów świetlnych w ramach II etapu umowy nie będą waloryzowane
w okresie realizacji umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio
o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili
powstania obowiązku podatkowego. Cena netto pozostaje niezmieniona.
3. Wynagrodzenie wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, związanego z przyjętą przez strony formą
wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki związane z realizacją
przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności koszty wykonania prac wynikających
wprost z dokumentacji wyszczególnionej w § 1 ust umowy, jak również koszty wszelkich
innych prac nie wskazanych wprost w w/w dokumentacji, a niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza koszty wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, koszty zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza (np. napraw, energii
elektrycznej, zapewnienia łączności telefonicznej, dozorowania terenu prac), koszty
transportu materiałów na miejsce prac, oraz wszelkie inne koszty, których poniesienia
wymaga należyta realizacja przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia uwzględnia również koszty ryzyka,
skalkulowane przez niego z należytą starannością w związku z przyjętą przez Strony formą
wynagrodzenia ryczałtowego.
§ 18
1. Rozliczenie wykonanego zadania nastąpi na podstawie faktury wystawionej po przyjęciu
protokołów odbiorów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
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2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT
spowoduje naliczenie ponownego 14- dniowego terminu płatności od momentu
dostarczenia poprawionego dokumentu. Faktura wystawiona będzie na Gminę Orły,
ul. Przemyska 3, 37-716 Orly, NIP 795-230-73-30.
3. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
4. Do faktury musza być dołączone dokumenty:
1) podpisany protokół odbioru bez uwag,
2) oświadczenie Wykonawcy, że rozliczył się z podwykonawcą zgodnie z podpisana
umową o podwykonawstwo, pisemne oświadczenie podwykonawcy potwierdzające
otrzymanie pełnego wynagrodzenia za wszystkie prace objęte przedmiotowa umową –
jeżeli dotyczy.
§ 19
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
2) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
prac wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, która odstąpiła do umowy,
5. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i 3 Zamawiający lub Wykonawca może
odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy
postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających
z Umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 20
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,
w następujących sytuacjach:
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1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów,
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
2) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót
na podstawie ust. 1 Umowy lub zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, na podstawie ust. 2, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3
i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Zamawiający zobowiązany jest do
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
żądania zmiany.
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6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy
lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
nieważności,.
8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
§ 21
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 22
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku
z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez
Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, przesyłane
kurierem lub listem.
Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznają za
doręczone.
Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
W przypadku nie podjęcia przesyłki w terminie, korespondencję przesłana za
pośrednictwem operatora pocztowego uważa się za doręczoną, jeżeli adresat nie podejmie
przesyłki w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia
o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce
pocztowej.
Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa
w ust. 4.

§ 23
Integralną częścią umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) oferta Wykonawcy,
§ 24
1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.
3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być
rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem ust. 4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
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4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma
obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie
Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
………………………………..

WYKONAWCA
…………………………..
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