
UMOWA NR ZP.272…..2017 

 

zawarta w dniu …………………….. 2017 r. w Nowogrodźcu pomiędzy: 

Gminą Nowogrodziec, reprezentowaną przez Burmistrza Nowogrodźca - Roberta Marka 

Relicha, z siedzibą w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, NIP: 6121636266, 

zwaną dalej Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowogrodziec – Ireny 

Johny-Rudko 

 

a : 

………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) strony zgodnie 

postanawiają: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 126 sztuk opraw oświetlenia 

drogowego typu LED przeznaczonych  do wymiany na słupach oświetleniowych przy 

ulicach i drogach na terenie Gminy Nowogrodziec.  

2. Przedmiot zamówienia zawiera: 

 Zakup, dostawę i montaż 126 sztuk opraw oświetlenia drogowego typu LED, 

zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ, 

 fabrycznie nowych i bez wad zgodnie z mapą poglądową z zaznaczoną lokalizacją 

lamp – załącznik nr 2 

 uruchomienie zamontowanego oświetlenia, sprawdzenie poprawności działania, 

wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej przekazanie 

przedmiotu zamówienia protokolarnie przy udziale Zamawiającego, 

 Wymiana przewodów zasilających do oprawy w słupie - 16 szt. słupów wskazanych 

przez Zamawiającego w tabeli poniżej.: 

Nr słupów od do Ilość słupów 

1529-1536 8 szt. 

1505-1507 3 szt. 

1538-1642 5 szt. 



 Złożenie zdemontowanych opraw w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na 

terenie Gminy Nowogrodziec.  

§ 2 

Zakres obowiązków 

1. Zamawiający odpowiada za : 

a) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

b) Terminową zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Wykonawca odpowiada za: 

a) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz 

instrukcjami i normami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 

Jeleniej Górze, w tym „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych 

przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w 

Jeleniej Górze – IR-003/O1 (wersja druga)” oraz Wytycznych w sprawie odbiorów i 

sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON 

Dystrybucja S.A. 

b) wszelkie zniszczenia i szkody spowodowane przez prowadzone roboty na istniejących 

sieciach, 

c) odpowiednie zabezpieczenie terenu prac, 

d) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy o odpadach z dnia 

14.12.2012r. 

e) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ppoż.. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

4. Wymiana opraw oświetleniowych realizowana będzie przez osoby posiadające 

uprawnienie SEP do 1 KV w kategorii E, albo odpowiadające im ważne uprawnienia             

w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, oraz z 

uprawnieniami do robót w technologii PPN ( prace pod napięciem) oraz upoważnienie 

TAURON Dystrybucja S.A. do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych 

liniach elektroenergetycznych do 1 kV oraz przy urządzeniach rozdzielczych i liniach 

kablowych do 1 kV – Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.  



§ 3 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.01.2018 r.   

§ 4  

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ma formę ryczałtu.  

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  

brutto  …………………… zł. 

netto …………………….. zł 

3. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o przyjęty 

protokół zdawczo – odbiorczy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy do którego zostaną 

dołączone wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności WE, protokoły z montażu 

podpisane przez osoby do niego upoważnione posiadające wymagane uprawnienia do 

pracy na sieciach oraz wyniki z wykonanych pomiarów. 

5. Faktura za wykonane prace stanowiąca przedmiot umowy płatna będzie przelewem na 

konto Wykonawcy na niej wskazane. 

6. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

danego zakresu zadania.  

7. Płatność za fakturę VAT nastąpi w terminie do 21 dni od jej otrzymania wraz z 

wymaganymi załącznikami. 

8. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego 

9. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

10. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega 

opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie 

lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna 

być zafakturowana i zapłacona Wykonawcy  w terminie umownym, a pozostała część po 

wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

11. Wykonawca i podwykonawca mogą przenieść wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej 

umowy na podmioty trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

12. Strony zgodnie ustalają następujący sposób i kolejność rozliczeń z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy: 

1) kary umowne potrącane z wynagrodzenia, 



2) wynagrodzenia podwykonawców nieuregulowane przez Wykonawcę, 

3) wynagrodzenie Wykonawcy lub uprawnionego podmiotu z tytuły cesji. 

13. W przypadku, gdy stroną umowy są wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie ( np.: konsorcjum) z chwilą uregulowania należności przez Gminę względem 

podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury VAT za realizację przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z zapisami umowy (np. umowy konsorcjum) lub innego dokumentu 

regulującego współprace Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie 

będą rościli względem Gminy żadnych praw do zapłaty za realizację przedmiotu 

zamówienia
*
. 

* Zapis zostanie wprowadzony do umowy tylko w przypadku gdy stroną Umowy są Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o 

udzielenie zamówienia ( np. w ramach konsorcjum). 

§5 

Podwykonawcy 

1. Nie wykonanie prac w podwykonawstwie lub nie należyte wykonanie nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i 

obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę; 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów lub 

usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia o wartości większej niż 30.000,00 

zł, w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Bezpośrednia 



zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy, a 

kwotę zapłaconą podwykonawcy potrąca się z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

pisemnej informacji o możliwości złożenia uwag do zamawiającego  ma prawo zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 5 w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

7. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami mają 

odpowiednio zastosowanie zasady dotyczące podwykonawców zawarte w niniejszej 

umowie. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

9. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) powierzyć wykonanie części zamówienia publicznego podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

c) zrezygnować z podwykonawstwa, 

d) zmienić podwykonawcę. 

§6 

Odbiory 

1. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 



2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 

przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność 

techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

3. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 

Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

§ 7 

Warunki gwarancji 

1. Na wszystkie zamontowane oprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu  …….miesięcy   

gwarancji jakości, liczonej od dnia odbioru końcowego. Gwarancja jakości jest 

zobowiązaniem umownym i narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości przedmiotu 

umowy przez określony czas po odbiorze zadania. Wykonawca udziela gwarancji jakości 

na czas, w którym to podejmie się naprawy lub wymiany elementów będących 

przedmiotem umowy.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji 

jakości wskazanemu w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca deklaruje, że w okresie gwarancji jakości w przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia lub braku świecenia opraw bezpłatnie dostarczy i zamontuje nową oprawę lub 

usunie usterkę w istniejącej oprawie. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego bezpłatnego 

usunięcia wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za opóźnienia w 

usunięciu wad i usterek Wykonawca zapłaci kary umowne określone w umowie. 

5. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest 

uprawniony do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana 



rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na czas ewentualnej naprawy zamontować zastępczą 

oprawę LED. 

7. Przed zgłoszeniem wymiany gwarancyjnej Zamawiający dokona wcześniej sprawdzenia, 

czy brak pracy oprawy nie został spowodowany uszkodzeniem instalacji, lub bezpiecznika 

w słupie lampy. 

8. Wykonawca na własny koszt odbierze od Zamawiającego uszkodzoną oprawę. 

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia  

Zamawiającego, o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności, w terminie 7 dni od jej 

zaistnienia:  

a) zmianie siedziby firmy Wykonawcy, 

b) zmianie nazwy firmy Wykonawcy, 

c) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

d) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

e) likwidacji firmy Wykonawcy. 

§8 

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

a) po podpisaniu umowy doszło do wydłużenia okresu gwarancyjnego przez producenta, 

b) wycofania z sieci dystrybucji modelu oprawy oświetleniowej, który Wykonawca 

zaoferował w ofercie i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić model będący technologicznym następcą oprawy pierwotnie 

zaoferowanej. W sytuacji,  gdy model będący następcą ma gorsze parametry lub nie 

posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego, Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach. Przed 

wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego 

oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz 

wskazujące model i typ oprawy oświetleniowej proponowanej wraz z zapewnieniem o 

spełnianiu minimalnych parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu ze strony 

Zamawiającego w okresie 5 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na 

zmianę oprawy, 



c) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca 

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz w wyniku 

przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, 

d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 

50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

e) łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonego 

pierwotnie w umowie. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej zmiany umowy 

następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy oraz zakresu 

podwykonawstwa w trakcie realizacji, 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

4. Zmiany wymienione w § 8 ust. 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

§9 

Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia 

określono w §3 niniejszej umowy), 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji – w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 za każdy dzień opóźnienia liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego               

w § 4.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

5. Ustalona kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§10 

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów Kodeksu 

Cywilnego oraz w następujących sytuacjach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

a) zostanie wydany nakaz zajęcia mienia Wykonawcy,  

b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia nie odpowiadający wymaganiom 

zawartym w złożonej ofercie.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:  

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru przedmiotu 

zamówienia,  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Kupujący może odstąpić od 

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim wypadku Sprzedawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 



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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy, 

Kupujący ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej  w ofercie brutto, tj. ____ zł. W przypadku naliczenia kar umownych, 

ich wysokość zostanie potrącona z tego zabezpieczenia. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów art. 150 ust. 7-8 ustawy pzp. pod 

rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 1,5% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w umowie. 

§12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane 

oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 

inaczej. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla  

Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy;  

2)  SIWZ wraz z załącznikami.  
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