Załącznik nr 1
UMOWA NR

/2015

zawarta w Jeżowie w dniu …...........2015r.
pomiędzy:
Gminą Jeżów reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżów – Annę Szeligowską, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Emilii Janowskiej, zwaną Zamawiającym,
a
Firmą …........................................................................................................,zwaną Wykonawcą
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające
na konserwacji i bieżącej naprawie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2016 r.
oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów.
§ 2.
Zakres opisanego w § 1 zadania obejmuje:
1. konserwację oświetlenia ulicznego polegającą w szczególności na:
 prześwietlaniu lamp oświetlenia ulicznego (wycinka drzew i krzewów),
 malowaniu słupów, wysięgnika, kloszy lamp oświetlenia ulicznego,
 myciu kloszy lamp,
2. bieżące utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego, w szczególności:
 wymiana żarówek i bezpieczników,
 wymiana opraw,
 wymiana kloszy lamp,
 wymiana bezpieczników w stacji trafo,
 wymiana styczników w stacji trafo,
 wymiana odgromników,
 wymiana zacisków prądowych na linii zasilającej napowietrznej,
 regulacja momentu zapalania lamp oświetlenia ulicznego,
 wymiana urządzenia sterującego,
3. dokonywanie okresowych i bieżących kontroli oświetlenia ulicznego,
4. inne prace związane z oświetleniem ulicznym, tj. m.in.:
 naprawa zerwanego przewodu linii zasilającej,
 montaż nowych punktów świetlnych na sieci istniejącej,
 podłączenia iluminacji świątecznych,
 doprowadzanie zasilania dla organizowanych przez Gminę imprez
plenerowych,
5. konserwacja i naprawa sieci elektrycznej w obiektach (z materiałów Zamawiającego):
- Urzędu Gminy w Jeżowie,
- Świetlicy Wiejskiej w Górze,
- Świetlica Wiejska w Przybyszycach,
- Świetlica Wiejska w Rewicy,
- Ośrodka Zdrowia w Jeżowie,
- Kamienicy w Jeżowie,
- Domu Nauczyciela w Popieniu,

- Sanitariatu na targowisku „Mój Rynek” w Jeżowie,
-Oczyszczalni ścieków przy ul. Wojska Polskiego w Jeżowie,
- Przepompowni ścieków przy ul. Łąkowej, Łowickiej, Kolejowej, Jana II Sobieskiego
w Jeżowie w m. Kosiska (3 szt.)
- Sali Gimnastycznej w Jeżowie.
6. Konserwacja i naprawa oświetlenia na placu targowiska „Mój Rynek” w Jeżowie
(w tym fontanna).
§ 3.
1. Wykonawca będzie dokonywał przeglądu technicznego oświetlenia ulicznego zgodnie
z art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz .U. z 2013r. poz 1409,
ze zm.) oraz przedstawi do dnia 31 marca 2016r. protokoły z przeglądu technicznego
oraz harmonogram prac konserwacyjnych na dany rok kalendarzowy.
2. Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana będzie zgodnie z przedłożonym
harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.
3. Usuwanie bieżących awarii i usterek będzie następowało sukcesywnie po
przeprowadzeniu przeglądu bieżącego lub po zgłoszeniach telefonicznych lub
osobistych przez pracowników Urzędu Gminy lub sołtysów z terenu Gminy Jeżów:
a) w przypadku uszkodzenia pojedynczego punktu oświetlenia ulicznego usterkę
należy usunąć nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,
b) w przypadku uszkodzenia całego obwodu usterkę należy usunąć w ciągu
24 godzin od daty zgłoszenia.
4. Wykonawca będzie dokonywał regulacji momentu zapalania lamp oświetleniowych
według godzin wschodów i zachodów słońca oraz uzgodnień w tym zakresie
z Zamawiającym.
5. Wykonawca będzie wykonywał prace określone w § 2 pkt.4 po zleceniu ich przez
Zamawiającego.
§ 4.
1. Wykonawca będzie wykonywał zadanie będące przedmiotem umowy przy użyciu
własnych urządzeń i sprzętu oraz z zastosowaniem własnych materiałów, z wyjątkiem
wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne i zegarów elektronicznych
zgodnie z rocznym planem remontu oświetlenia ulicznego sporządzonym przez
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni podnośnik samochodowy do naprawy lamp, których nie
da się naprawić przy pomocy słupołazów.
§ 5.

1. W imieniu Wykonawcy funkcję konserwatora ulicznego będzie pełnił ….....................,
posiadający świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
nr …........................
§ 6.
1. Przejęcie oświetlenia przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Koszty usunięcia uszkodzeń stwierdzonych w protokole przekazania oświetlenia
pokryje Zamawiający.

2. Zwrot powierzonych w konserwację obiektów nastąpi na podstawie protokołu
przekazania końcowego.
3. Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2, sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy
w terminie 7 dni od daty zakończenia odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone uszkodzenia i usterki to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
a) wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uszkodzeń i usterek w terminie
7 dni od daty przekazania protokołu końcowego,
b) jeżeli uszkodzenia i usterki nie zostaną usunięte w terminie, to ich naprawa nastąpi
na koszt Wykonawcy.
§ 7.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości netto zł ….................... (słownie: …................................. zł).
Brutto …...................................zł (słownie: …..........................................zł).
2. Należność za wykonaną pracę zostanie wypłacona po przedłożeniu rachunku,
w terminie 30 dni od daty złożenia rachunku.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe nie będą podlegać waloryzacji w okresie objętym umową,
tj. od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.
§ 8.
1. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia uszkodzenia całego obwodu,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia
miesięcznego za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku jakiejkolwiek zwłoki ze strony Zamawiającego z zapłatą na rzecz
Wykonawcy, zapłaci on odsetki ustawowe.
§ 9.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, jeżeli Wykonawca:
a) nie dokona przeglądu technicznego oświetlenia ulicznego i nie przedłoży
protokołów oraz harmonogramu prac konserwacyjnych na dany rok kalendarzowy
w terminie określonym w § 3 ust.1,
b) nie dotrzyma terminów usunięcia usterek określonych w § 3 ust.3.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale
Wykonawcy, sporządzi szczegółowy protokół stanu oświetlenia ulicznego na
dzień odstąpienia,
b) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek i uszkodzeń w protokole stanu
oświetlenia ulicznego sporządzonego na dzień odstąpienia, Wykonawca usunie
usterki i uszkodzenia w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu,
a w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w terminie, ich naprawa nastąpi na
koszt Wykonawcy,
c) Wykonawca rozliczy się w terminie 7 dni od daty odstąpienia z powierzonych
materiałów sporządzając stosowny protokół przekazania.
§ 10.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 12.
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 3 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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