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- p r o j e k t –                                    
 

UMOWA Nr ....................... 
 
 

Zawarta w dniu .................................. w Krapkowicach pomiędzy Gminą Krapkowice, 
reprezentowaną przez  Burmistrza – mgr. Piotra Sollocha, z siedzibą w 
Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” a 
 
................................................... z siedzibą ................................................................... 
w imieniu której działają :  
 

1. .............................................. 
2. .............................................. 

 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej 
treści : 
 

§ 1 
 
Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego oraz złoŜonej oferty 
Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi :  
 

1. BieŜącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 
Krapkowice, poprzez prowadzenie robót konserwacyjno-remontowych, 
montaŜu opraw oświetleniowych, wymianie Ŝarówek i bezpieczników oraz 
innych robót o podobnym charakterze. Zakres tych usług będzie obejmował 
oświetlenie określone w tabelach podanych w pkt.5, sporządzonych odrębnie 
dla miasta i gminy Krapkowice oraz w obwodach które gmina ewentualnie 
nabędzie w terminie późniejszym.  

2.  Utrzymywaniu w naleŜytym stanie i sprawności oraz konserwacji sygnalizacji    
          świetlnej w mieście na skrzyŜowaniach :  

• ul. 1-go Maja, Opolska, Głowackiego 
• ul. 1 Maja, Drzymały, Głowackiego 
• ul. Ks. Koziołka, Piastowska, śeromskiego 
• ul. Ks. Koziołka, 3-go Maja 
• ul. 3-go Maja (sygnalizacja na przejściu dla pieszych w rejonie „Blaszaka” 

na Os. XXX- lecia oraz sygnalizacja w rejonie TESCO w okolicach os. 
Sady).  

• sygnalizacje na przejściach dla pieszych w okolicach dworca PKS w 
Krapkowicach  

3. Wystrój miasta w oświetlenie w okresie Świąt BoŜego Narodzenia i innych 
świąt oraz dokonywanie koniecznych napraw tego oświetlenia. 

4. Przeprowadzanie konserwacji i koniecznych napraw instalacji elektrycznej w 
budynkach administracyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 
3-go Maja 17 i 21. 
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Wykaz punktów świetlnych będących pod zarządem Gminy Krapkowice, wraz z 
lokalizacją 
 

1. Miasto Krapkowice 
 
Lp. Lokalizacja Typ opraw Ilość 

w [szt] 
Moc zainstal. 

w [W] 
1. ul. Opolska OUS, OUR – 250W 21 5250 

2. ul. Dworcowa OUS – 400W 10 4000 

3. pl. Gagarina OPC – 125W 16 2000 

4. ul. Wolności OPC, kinkiety -150W 10 1500 

5. ul. Zamkowa kinkiety – 150W 3 450 

6. aleja – Ks. Koziołka OPC - 125W 20 2500 

7. ul. Olimpijska OPC – 125W 7 875 

8. ul. Marusarzówny OUR - 125 6 750 

9. ul. RóŜana LRF – 125W 5 625 

10. ul. Krawiecka kinkiety – 150W 2 300 

11. ul. Kościelna kinkiety – 150W 2 300 

12. skrzyŜowanie ul. Głowackiego OUS – 250W 10 2500 

13. Oś. Fabryczne OUS – 250  10 2500 

14. Targowisko – ul. Drzymały OUS – 125W 9 1125 

15. ul. Parkowa OUR-e – 125W 8 1000 

16. ul. Rynek LRF – 125W 40 6000 

17. ul. Rybacka kinkiety 150W 4 600 

18. ul. Sadowa OUR 250W+2 kinkiety 13 3250 

19 ul. Sportowa OUR 125 10 1125 

20. ul. 1-go Maja OUR 250 10 2500 

21. al. Jana Pawła II OUR, OUSD – 70W 22 1540 

22. ul. 1-go Maja – mury obronne Parkowe 150W 4 600 

23. ul. Damrota OCP - 150W 10 1500 

24. ul. Mickiewicza OUS – 150W 5 750 

25. ul. Ks. Duszy  OUS – 150 W 9 1350 

26. Ul. Kilińskiego – Parking  Parkowe - 250 W 12 3000 

27. Ul. Kilińskiego - garaŜe OUR – 250W 7 1750 
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28. Ul. Drzymały Opallo 100 W 6 600 

29. Ul. Opolska Opallo 100 W 6 600 

30. Ul. Głowackiego - bulwary OCP – 125 W 14 1750 

31. Ul. Ks.Koziołka do PKS  OUSd-100 W 6 600 

2 32. 

 

Ul. 1-go Maja  Metalhalogen. 2x400W 

                        1x150W 1 

950 

33.  
Ul. Ks.Duszy-Most kolejowy- 
ul. Kolejowa  

OUS – 100 W 
21 

2100 

34. Ul. K.Miarki- GaraŜe  OUS – 100 W  5 500 W 

35.  Ul. Opolska „ZAMPAP”  OUS – 100 W 7 700 W 

36. Ul. Limanowskiego  OUS – 150W 12 1800 

37. Ul. śeromskiego  OUS – 150W 12 1800 

 

 

2.  Gmina Krapkowice 

• Steblów 

 

Lp. Lokalizacja Typ opraw Ilość 
w [szt] 

Moc zainstal. 
w [W] 

1. ul. Szkolna  OUS – 70 W 7 490 

2. ul. Leśna  OUS – 70 W 6 420 

3. ul. Kopernika OUS – 70 W 10 700 

 

• śywocice – Pietna  

Lp. Lokalizacja Typ opraw Ilość 
w [szt] 

Moc zainstal. 
w [W] 

1. ul. Krapkowicka OUS – 150 W 12 1800 

2. Ul. Kozielska do Ligoty  „INDY” 150 6 900 

3. Ul. Łąkowa OUS – 150 W 2 300 

 

• Ściborowice 

Lp. Lokalizacja Typ opraw Ilość 
w [szt] 

Moc zainstal. 
w [W] 

1. ul. Krapkowicka OUR – 250 W 21 5250 
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• Borek 
 
Lp. Lokalizacja Typ opraw Ilość 

w [szt] 
Moc zainstal. 

w [W] 
1. ul. Wiejska  OUS – 150 W 9 1350 

 
§ 2 

 
1. Rozliczanie wykonanych prac (częściowy przedmiot odbioru) następować 

będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu 
o obowiązujące KNR – y przy zastosowaniu cen (stawek) z narzutami 
przedstawionych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy ( 
tabela elementów).  

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy.  

3. Ceny materiałów i sprzętu innego niŜ podany w tabeli elementów nie 
przekroczą średnich cen podanych w Sekocenbudzie, w kwartale 
poprzedzającym wykonanie prac. Narzuty do pracy tego sprzętu nie 
przekroczą narzutów zaoferowanych przez Wykonawcę w tabeli elementów.  

4. Ceny (stawki) z narzutami podane w ofercie pozostaną niezmienne w okresie 
realizacji umowy chyba, Ŝe nastąpi urzędowa zmiana wysokości podatku VAT. 

 
§  3 

 
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2010 
roku.   
 

§  4 
 
Wykonawca przystąpi do wykonania robót awaryjnych, wymagających 
natychmiastowego usunięcia najpóźniej do …………… minut od chwili 
powiadomienia ( faksem, lub telefonicznie)  o konieczności usunięcia awarii. 
 

§ 5 
 
Wykonawca kaŜdorazowo ustali z Zamawiającym termin wykonania prac 
konserwacyjnych i remontowych. 
 

§ 6 
 
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony 
wyznaczają następujące osoby : 
 

1. Zamawiający : .............................................., tel. .................................... 
 

2. Wykonawca : ................................................, tel. .................................... 
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§ 7 
 
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 
podwykonawców, bez zatrudniania podwykonawców wykazanych na Formularzu 
Ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.   
 

§ 8 
 
Wykonawca jest zobowiązany w razie potrzeby zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty, dbać o prawidłowe i zgodne z unormowaniami prawnymi ich 
przeprowadzenie, jak równieŜ przestrzegać przepisy BHP. 
Za ewentualne uchybienia w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosić będzie 
Wykonawca. 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej i posiada polisę/ inny dokument, 
wydany przez : 
………………………………………………………………………………………., w 
dniu : …………………….. .  

2. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności w trakcie trwania umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy w terminie zapewniającym 
ciągłość ubezpieczenia.  

 
§ 10 

 
1. NaleŜność Wykonawcy będzie regulowana w formie przelewu z rachunku         
     Zamawiającego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 30  

dni od daty otrzymania faktury. 
2. Faktury za wykonane roboty będą wystawione po uprzednim sprawdzeniu i   

akceptacji przez Zamawiającego bezusterkowej jakości ich wykonania oraz  
zgodności z umową. 

3. Do kaŜdej faktury Wykonawca dołączy kopię rachunku za zakup materiałów   
niezbędnych do wykonania objętych fakturą robót. 

4. Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji umowy nie moŜe przekroczyć 
kwot zabezpieczonych w budŜecie Zamawiającego, przeznaczonych na ten 
cel.   

 
§ 11 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający w wysokości 10 000 zł. z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o 
której mowa w art. 145 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych. W tej 
sytuacji Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy.    

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę 
za wykonanie przedmiotu odbioru.    
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 000 zł , 
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 5  

% przedmiotu odbioru za kaŜdy dzień zwłoki, jednakŜe nie więcej niŜ 
20% tej wartości. 

4. Jeśli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić   
odszkodowania uzupełniającego.  

 
§ 12 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady i niedbałe 

wykonanie pomniejszające wartość wykonanych robót, a w szczególności 
odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i 
przepisach branŜowych. 

2. W przypadku wadliwego lub niedbałego wykonania zamówienia  
Zamawiającemu przysługuje prawo Ŝądania : 

a) bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez   
Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów; 

b) obniŜenia wynagrodzenia; 
c) odstąpienia od umowy, jeŜeli wady w wykonawstwie będą występować 

w kolejnych trzech etapach. 
 

§ 13 
 
Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi.  
 

§ 14 
 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 15 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy 
kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej.  
 

§ 16 
 
Spory między stronami wynikłe w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie 
właściwy sąd. 
 

§ 17 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla kaŜdej ze stron. 
 
 
        Zamawiający :              Wykonawca : 
 
.......................................     .....................................  


