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UMOWA NR ZPF.272….2020 
 

 

 
 

W dniu …………… 2020 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:  

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - mgr inż. Waldemara Grochowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grażyny Reichert 

 

a 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

 

 

stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 

poz. 1843 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta 

Rudnik nad Sanem.  

2. Szczegółowy zakres robót: 

1) Zadanie 1 – budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej: 

a) ręczne kopanie rowów dla kabli, 

b) ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych wraz z ręcznym zasypaniem rowów, 

c) wciąganie kabli energetycznych do słupów betonowych  

d) montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, 

e) ułożenie rur ochronnych z PCW w wykopie, 

f) ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, 

g) montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 4 szt, 

h) wciąganie przewodów w słupy latarń, rury osłonowe i wysięgniki, 

i) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa typu OCP-100-PC/II  
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100W, 

j) obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych  wraz 

z zarobieniem końca kabla, 

k) sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla. 

2) Zadanie 2 – dobudowa oświetlenia ulicznego w Przędzelu (zadanie finansowane z funduszu 

sołeckiego Sołectwa Przędzel): 

a) ręczne kopanie rowów dla kabli, 

b) ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych wraz z ręcznym zasypaniem rowów, 

c) wciąganie kabli energetycznych do słupów betonowych  

d) montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, 

e) ułożenie rur ochronnych z PCW w wykopie, 

f) ułożenie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, 

g) montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 4 szt, 

h) montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego – skrzynki oświetlenia ulicznego, 

i) wciąganie przewodów w słupy latarń lub rury osłonowe, 

j) montaż wysięgników jednoramiennych rurowych i przewieszek z lin stalowych na słupach, 

k) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego – projektor LED 200 W – 2 szt., 

l) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa z lampą 70 W – 4 szt, 

m) sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla 

n) sprawdzenie stanu izolacji induktorem, 

o) wykonanie badań i pomiarów. 

1) Zadanie 3 – dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej w sołectwie Chałupki (zadanie 

finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Chałupki): 

a) ręczne kopanie rowów dla kabli,  

b) ułożenie kabli wielożyłowych w rowach kablowych wraz z przykryciem folią kalandrową 

i ręcznym zasypaniem rowów, 

c) montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, 

d) wciąganie kabli energetycznych do słupów betonowych, 

e) montaż i stawianie słupów betonowych – 5 szt., 

f) montaż wysięgników rurowych i przywieszek z lin stalowych na słupach, 

g) montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe 

i wysięgniki, 

h) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – oprawa typu OW S-70 W, 

i) obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych  wraz 

z zarobieniem końca kabla, 
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j) sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla. 

2) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz opracowanie inwentaryzacji powykonawczej. 

3. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, dokumentacją 

projektową i uzgodnieniami z inwestorem. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30.10.2020 r. 

2. Za koordynację działań ze strony: 

1) Zamawiającego – odpowiedzialna jest Pani Kinga Gut, 

2) Wykonawcy – odpowiedzialny/a jest Pan/i ……………….. 

 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania prac objętych umową zgodnie z wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

w ustalonym terminie, 

2) zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia obiektu  oraz warunków bhp, 

3) uporządkowania obiektu i terenu przyległego po wykonaniu robót, 

4) ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane działaniem niewłaściwym lub 

niedopatrzeniem, 

5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych – materiały muszą odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

6) okazania na żądanie Zamawiającego w stosunku do użytych materiałów certyfikatu zgodności 

z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

 

§ 4. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczałtu, wyrażające się kwotą brutto: ……………. zł, słownie: 

………………………………………. zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w podziale na poszczególne zadania kształtuje się następująco: 

1) Zadanie 1 – budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej w Rudniku nad Sanem – kwota 

brutto: ………. zł, 

2) Zadanie 2 – dobudowa oświetlenia ulicznego w Przędzelu (zadanie finansowane z funduszu 

sołeckiego Sołectwa Przędzel) – kwota brutto: ………. zł, 
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3) Zadanie 3 – dobudowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej w sołectwie Chałupki (zadanie 

finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Chałupki) – kwota brutto: ………. zł, 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawił faktury w podziale na źródła finansowania realizacji 

poszczególnych zadań tj. funduszy sołeckich wskazanych w ust. 2. 

4. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktur. 

 

§ 5. 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość prac stanowiących przedmiot 

umowy. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy 

odpowiedni termin. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady nie nadające się do usunięcia uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania. 

 

§ 6. 

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych pracach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe 

przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawi na własny koszt. 

 

§ 7. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od 

daty odbioru końcowego. Odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Wykonawca. 

 

§ 8. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł 

wartości umowy brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzaniu odbioru w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień, 
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 000,00 zł 

wartości umowy brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 9. 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy 

rzeczowo sąd powszechny. 

 

§ 10. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

           Zamawiający:                      Wykonawca: 
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