
UMOWA Nr ……… 

 

zawarta w dniu ……….. roku w Rybnie 

pomiędzy Gminą Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno posiadającą NIP: 8371692261, 

REGON 750148466 reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Rybno –  Damiana Jaworskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno -  Grażyny Dybiec 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

 

a ………….. prowadzącym działalność gospodarczą ……………., NIP  ………….., REGON 

………………,  

zwanym  dalej „ Wykonawcą”,  

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w 

Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) na podstawie Zarządzenia Nr 47/2014 Wójta Gminy 

Rybno z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości 

poniżej 30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści: 

” 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  usługi polegającej na   

konserwacja oświetlenia drogowego  na terenie Gminy Rybno zwanego dalej „przedmiotem 

umowy”.  Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia na 

rzecz Zamawiającego usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie  

gminy Rybno w ilości 582 szt. opraw oświetleniowych wraz z elementami niezbędnymi do 

prawidłowego funkcjonowania oświetlenia.  

2. Zakres  prac objętych przedmiotem  zamówienia obejmuje : 

- wymianę niesprawnych źródeł światła, 

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, 

- wymianę niesprawnych bezpieczników, 

- dokonywanie przeglądów i konserwacji aparatury łączeniowej i sterowniczej, 

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych, 

     - wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, 

- usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn, 

- naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci    

  podwieszonej, 

- kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy, 

- kontrolę stanu widocznych części przewodów, ich połączeń , osprzętu, szafek kablowych; 

- kontrolę prawidłowości ustawień i działania zegarów astronomicznych; 

- kontrolę stanu ochrony przeciwporażeniowej oświetlenia ulicznego; 

- kontrolę stanu urządzeń zabezpieczających szafki bezpiecznikowe ( drzwiczki, obejmy); 

    - wykonywanie  innych czynności zapewniających  prawidłowe funkcjonowanie punktów 

świetlnych. 

 3. Opłatę  za wyłączenie i  dopuszczenie  do pracy na linii nn przez Zakład Energetyczny  

ponosi Wykonawca. 

4. Wszystkie materiały użyte do konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego zapewnia 

Wykonawca we własnym zakresie. 

5. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą zajmować się konserwacją oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Rybno posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie              

z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia                                  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji 



przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U z dnia 21 maja 

2003r. nr 89, poz.828 z późniejszymi zmianami) w  tym zakresie. 

 

 

§ 2 

1.   Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w należytym 

stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, w stopniu 

gwarantującym spełnienie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie 

będące przedmiotem konserwacji oraz z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

2.   Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdej zgłoszonej awarii w terminie 24 godzin 

od zgłoszenia. Bieg terminu 24 godzinnego może ulec zawieszeniu na czas trwania siły 

wyższej ( np. silny wiatr, duże mrozy, ulewne deszcze itp.)  

3.   Zgłoszenia awarii ze strony Zamawiającego dokonuje się w formie telefonicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia napraw od Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniedbań i uchybień w konserwacji 

sieci oświetlenia ulicznego, w tym za powstanie zagrożenia  dla zdrowia lub życia osób 

postronnych, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) uszkodzenie instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji 

prac,  

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym        

z terenem prowadzenia prac, 

c) szkody i zniszczenia spowodowane na terenie prowadzenia prac przez  Wykonawcę         

w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu 

prac, nie przewidziane do rozbiórki, tj. zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, 

chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp. 

 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) skierowanie do kierowania pracami personelu posiadającego wymagane uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie, 

2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach. 

 

§ 4 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 01.01.2021-31.12.2022 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe 

• ………. netto (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100 .) 

• podatek 23% VAT tj ……….  zł  

• ………….brutto (słownie złotych: …………………)  miesięcznie. 

2. Całkowita wartość przedmiotu umowy :  

                       24 miesiące x ………….. zł brutto = ………… zł brutto 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami. 

2. Płatność za zamówienie będzie się odbywała raz w miesiącu do 30 dnia miesiąca , po 



dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

3. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

nr………………………………………….w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury u Zamawiającego 

 

 

§ 7 

Strony uzgodniły następujące warunki odstąpienia od umowy: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 

2) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 

3) wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy, 

4) bez uzasadnionej zwłoki opóźnia realizację przedmiotu umowy o więcej niż  

7dni. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli zamawiający opóźnia zapłatę powyżej 7  

dni od daty zapłaty określonej w fakturze.   

 

§ 8 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą 

zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, 

jak za własne działanie lub zaniechanie. 

§ 9 

1. Osobą upoważnioną w sprawach związanych z wykonaniem umowy: 

- z ramienia Zamawiającego będzie  …………………. 

  - z ramienia Wykonawcy będzie Artur Felczak, 46 861 14 38 

arrtur.felczak@gminarybno.com 

2. W  przypadkach uzasadnionych  dopuszcza się  możliwość  dokonania  zmiany osób/osoby, 

o których mowa w ust. 1.  Strona dokonująca zmiany osoby zobowiązana jest niezwłocznie             

o tym fakcie i uzasadnieniu zmiany poinformować drugą stronę. 

§ 10 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rybno, w imieniu której działa 

Wójt Gminy Rybno z siedzibą ul. Długa 20, 96-514 Rybno . 

2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych,  

Pani Beata Jabłońska z którą można skontaktować się w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: 

iod@gminarybno.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym zapytaniem ofertowych. 

 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane  przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 12 

Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 



Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy  dla siedziby  Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA


