Załącznik nr 2 do procedury: UK.271.2.1.2019 z dnia 02.01.2019 r.
PROJEKT
UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJI
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NR …………………..
Zawarta w dniu ……………………... w Istebnej pomiędzy:
Gminą Istebna, 43-470 Istebna 1000, reprezentowaną przez:
Łucję Michałek - Wójta Gminy Istebna, przy kontrasygnacie Skarbnika - ……………….
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
……………………………
……………………………
……………………………
reprezentowaną przez: ……………………………
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.
§1
Umowę zawarto w trybie przepisów art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
§2
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usług w zakresie konserwacji
oświetlenia ulicznego obejmującej 339 szt. punktów świetlnych wg. wykazu znajdującego się
w załączniku nr 1 do umowy, będących własnością Gminy Istebna.
2.Zakres zamówienia obejmuje utrzymanie oświetlenia poprzez:
a)bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Istebna,
b)wymianę uszkodzonych źródeł światła, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych
elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej,
c)wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm i
innych elementów słupów,
d)bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego,
e)lokalizację uszkodzonych kabli, naprawę uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych,
f)wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem,
g)mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła,
h)wycinkę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego,
i)utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci
oświetlenia ulicznego,
j)kontrole inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych,
k)przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót
eksploatacyjnych,
l)czyszczenie konstrukcji stalowych - czyszczenie wysięgników i malowanie farbą olejną.
3.Jeżeli w/w usługi dotyczyć będą awarii, zostaną każdorazowo zgłoszone przez
przedstawiciela Zamawiającego drogę telefoniczną lub poprzez e-mail. Wykonawca podejmie
się ich wykonania w ciągu 8 godzin od otrzymania zgłoszenia. Każdorazowo zakończenie
usługi objętej zgłoszeniem awarii będzie odebrane przez Zamawiającego.

§3
1.Za wykonanie usług, o których mowa w § 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości …………. zł netto za 1 punkt świetlny miesięcznie. Do
wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2.Punkty oświetleniowe posiadające gwarancję zostaną rozliczane jako 50 % wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1.
3.Punkty świetlne, których okres gwarancyjny minie w trakcie obowiązywania umowy, będą
rozliczane od miesiąca następnego po upływie okresu gwarancji w pełnej kwocie
wynagrodzenia ryczałtowego.
4.Termin upływów okresów gwarancyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
5.Strony postanawiają iż, nie jest wymagane każdorazowe podpisanie aneksu w przypadku
upływu okresu gwarancji poszczególnych punktów oświetleniowych.
6.Ustala się, że wartość usługi w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie przekroczy
kwoty ……………….. zł. brutto (słownie: ……………………………………………….).
§4
1.Funkcję koordynatora realizacji umowy z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:
Dawid Kukuczka tel. ( 33 ) 855-65-00 wew. 50, e-mail: komunalny@istebna.eu
2.Funkcję kierownika robót oraz koordynatora realizacji umowy z ramienia Wykonawcy
pełnić będzie:……………………………, który będzie odbierał zgłoszenia awarii pod
numerem tel.. ……………………….. oraz pod adresem e-mail ………………………..
§5
Wykonawca zobowiązany jest:
1.Prowadzić całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego;
2.Prowadzić księgę przyjętych zgłoszeń o awariach oświetlenia i ich naprawie;
3.Wykonywać usługi objęte niniejszą umową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
§6
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności objęte niniejszą umową zgodnie
z
Ustawą Prawo Energetyczne.
2.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (koordynatora) o
trudnościach związanych z prawidłowym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego.
3.Ustalenie czasu pracy oświetlenia ulicznego dokonywane będzie w trybie roboczym przez
koordynatorów obu stron.
§7
1.Termin realizacji usług objętych umową: od 10 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2.Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
trzeciego z kolei opóźnienia się Wykonawcy z naprawą urządzeń oświetlenia ulicznego lub w
przypadku innych rażących zaniedbań obowiązków wynikających z umowy.
3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wystąpienia 4 dniowej
zwłoki w usunięciu nieprawidłowości w pracy oświetlenia – w wysokości 10 % należności
brutto z faktury za dany miesiąc.
4.Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku wykonania robót.
§8
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, metody organizacyjno – techniczne oraz
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług objętych umową, w tym
szkód powstałych u osób trzecich.

§9
W razie przerwania prac z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w
razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
wysokość wynagrodzenia za wykonane prace ustali się wspólnie na podstawie protokołu
stwierdzającego stan zaawansowania przedsięwzięcia.
§ 10
1.Wykonawca wystawiać będzie faktury za okresy miesięczne nie później niż do 7 dnia
każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej umowy.
2.Należność za wykonanie usługi płatna będzie w terminie do 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego kompletu dokumentów rozliczeniowych.
§ 11
1.Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są jedynie w następujących przypadkach:
1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) – w przypadku urzędowej
zmiany stawki podatku VAT,
2)Zmiana zakresu wykonywanych usług – w przypadku zwiększenia punktów
oświetleniowych wybudowanych i oddanych do użytkowania przez Zamawiającego,
3)Zmiana danych osobowych lub adresowych Wykonawcy,
4)Zmiana przedstawiciela stron umowy, osób nadzorujących ze strony Zamawiającego i
Wykonawcy.
2.Dopuszcza się zmianę zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest ona
korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 12
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy;
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
1.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o
zaistnieniu jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1.
§ 13
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2.Wykonawca oświadcza, że zatrudnia pracowników albo zawiera umowy ze
zleceniobiorcami i w związku z tym do wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nie mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, a w szczególności art. 8a-8c tej ustawy, dot. minimalnej stawki godzinowej.
3.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie w
przypadku zmiany jego sytuacji prawnej wynikającej z ustawy, o której mowa w ust. 2.
§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Pouczenie o danych i wytyczne dla systemu i usług w zakresie zgodności RODO
1.Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek,
43- 470 Istebna 1000, e-mail: urzad@ug.istebna.pl.

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: …………………………….……, email: IOD@istebna.eu
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej jako RODO).
4.Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora,
podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi
umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat od daty zakończenia umowy.
6.Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
7.Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptuję projekt umowy w dniu …………………………...….
(data i podpis)

Załącznik nr 1 do Umowy Nr ………………… z dnia ……………………

Zestawienie punktów świetlnych oraz ilości opraw oświetleniowych stanowiących mienie Urzędu Gminy Istebna
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NAZWA STACJI
TRANSFORMATOROWEJ

NAZWA
ULICY

Istebna Centrum

Park
Krzyżowa
Jaworzynka VI Małysze
Czerchla
Kubalonka
Istebna osiedle Sanatoryjne
Osiedle
Istebna Gimnazjum
k./Gimnazjum
Istebna Baza GS
k./ Bazy
Istebna Tartak
Rejon CPN
Tartak
Istebna Andziołówka ,Dzielec Andziołówka,
Dzielec
Oświetlenie Jaworzynka II
Oświetlenie
Węgielek
Łupienie
Oświetlenie Jaworzynka I
Duraje
Duraje
Istebna Sanatorium
Przystanek PKS
Kubalonka
Istebna Sanatorium
przyst. PKS
Istebna Przejście gran.
Jasnowice
Jaworzynka Zapasieki Szkoła Zapasieki Dół
Istebna CentrumIstebna Potoczki
Dzielec
Jaworzynka Zapasieki II etap Zapasieki Górne
Koniaków
Koniaków Pietraszyna
Pietraszyna

NOWY PUNKT ZAPALANIA

ILOŚĆ
OPRAW

TYP OPRAW

EKSPLOATACJA

3-faz II tar + zegar ster.

15

70 W OS -1

UG

nie

-

3-faz II tar + zegar

26

150 W OUSe

UG

nie

-

3-faz II+ zegar Rabbit

23

150W OUShe

UG

nie

-

1-faz II tar + zegar
1-faz II tar + zegar
1-faz II tar + zegar

6
7
6

70 W OPC
150/100 W WLS
150/100 WWLS

UG
UG
UG

nie
tak
tak

-

1-faz II tar + zegar

25

150/100 W WLS,70 W
OPC

UG

nie

-

1-faz II tar + zegar

7

150/100 W WLS

UG

tak

-

1-faz II tar + zegar

7

WSL 150/100 W

UG

tak

-

1-faz II tar + zegar

1

150 W OUShe

UG

nie

-

1-faz II tar + zegar

10

OUSC/T150 W

UG

nie

-

3-faz II tar + zegar
1-faz II tar + zegar

5
35

70 W OS - 1
100 W SL

UG
UG

nie
nie

-

3-faz II tar + zegar

20

SL 100/150W

UG

tak

-

1-faz II tar + zegar

26
40
7

SGS-101SON-T 70W
SGS-101SON-T 150W
SGS-101SON-T 100W
ELGO LEDA 2 OUSc/t70
ES-SYSTEM Boyen
Maxi 4 – 100W
Philips BGP383
GRN145/740

UG
UG
UG

nie
nie
nie

-

UG

nie

-

UG

nie

-

UG

nie

Do 19.11.2023

1-faz II tar + zegar

Istebna Gliniane

Istebna Gazury

1-faz II tar + zegar

9

Jaworzynka Centrum –
Bucznik

Od OSP do
Bucznika

1-faz II tar + zegar

17

Istebna Olza

Istebna Zaolzie

1-faz II tar + zegar

47

Razem opraw

339

Wykonawca .....................................................................

OPŁATA DZIERŻ. OKRES GWARANCJI

Zamawiający .......................................................................

Załącznik nr 2 do Umowy Nr ……………………… z dnia …………………….

Rozliczenie wykonanych usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego za miesiąc .............................2019 r.

Lp.

Ilość opraw

Kwota za wykonanie
usługi netto

Wartość usługi
netto

Wartość usługi
brutto

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

Razem

Wykonawca.............................................................

Zamawiający........................................................

