
Załącznik Nr 3 

UMOWA Nr /2016 

Na wykonanie zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Piaski Królewieckie 

" zawarta w dniu 	01.2016r. w Smykowie pomiędzy: 

Gminą  Smyków z siedzibą  w Smykowie nr 91 przy, zwaną  w treści umowy Zamawiającym 

reprezentowana przez: 

Józefa SLIZA - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Wiesławy Lesiak - Skarbnika Gminy 

a 	  

zwaną  w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty z postępowania 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego rozstrzygniętego dnia 	2016r. 

1.Zakres umowy 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania: 

1.Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Piaski Królewieckie 

Zakres prac obejmuje: 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, 
zgłoszenie) do wykonania inwestycji, 

wybudowaniu oświetlenia drogowego - od stupa nr 19 /2  wzdłuż  drogi powiatowej 

Nr 0401T w kierunku miejsc. Piaski Królewieckie, zasilanie ze stacji trafo Królewiec 1, na 

długości ok. 100 m/ 2 słupy/, 

zaprojektować, wykonać  montaż  opraw na słupach ist. 19/1  i 19/2 - stacja 

Królewiec 1, 

wybudowaniu oświetlenia drogowego - od stupa nr 8 wzdłuż  drogi powiatowej Nr 

0401T w kierunku miejsc. Królewiec, zasilanie ze stacji trafo Królewiec 5, na długości 

ok.90 m/ 2 słupy/, 

budowę  oświetlenia zaprojektować  linia napowietrzną  typu AsXSn, 	słupy 

wyposażyć  w oprawy uliczne z tworzywa sztucznego typu SGS/70 W/ , z kloszem 

przezroczystym, odbłyśnikiem, źródłem światła wysokoprężnym odpowiednim do kategorii 

drogi. Oprawa powinna mieć  możliwość  regulacji położenia. Zastosować  się  do warunków 

technicznych / pismo Rill /RM/GK/2220/10349/2015 oraz RUI /RM/MM/2220/5741 /2015 - 

wyd. przez PGE Dystrybucja S.A.( w załączeniu kserokopia). 

2.Terminy realizacji umowy 
1.Strony ustalają  termin wykonania zadań  do 30.09.2015r. 



2. Zamawiający zobowiązany jest do przedłużenia terminu realizacji umowy jeżeli: - wystąpią  roboty dodatkowe, których wykonanie stało się  konieczne na skutek sytuacji, 
których nie można było wcześniej przewidzieć  oraz muszą  być  niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
- występują  inne okoliczności poza takimi jakie wynikają  z uchybienia wykonawcy tub 
za które Wykonawca jest odpowiedzialny. 

3.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy, 
jeśli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu. 

3.Wynagrodzenie 

1.Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala się  na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę  brutto: 	 zł  ( słownie 	 
2.Podstawę  do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał  protokołu 

odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych pracowników RE Skarżysko oraz upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić  podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonania robót. 
3.Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy o 

Nr 	w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
4.Wynikłe w toku realizacji zamówienia na roboty dodatkowe tub zamienne nie 

przekraczające 20 % wartości zamówienia, Wykonawca wykona na pisemne zlecenie 
Zamawiającego. 

4.0bowiązki stron 

1.Zamawiający zobowiązany jest do: 

przekazania terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy 
2.zapewnienia nadzoru nad wykonaniem robót, 
3) odbioru końcowego przedmiotu umowy 

2.Wykonawca zobowiązany jest do: 
1)0pracowanie dokumentacji budowlanej na aktualnych mapach do celów projektowych 
oraz uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów i uzgodnień  niezbędnych do 
otrzymania pozwolenia na budowę. 

Uzyskanie zgody od zarządcy drogi, właścicieli działek na prowadzenie robót oraz 
ewentualne umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym 

protokolarnego przejęcia terenu budowy, zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
4)sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i wykonania na 
jego podstawie oznakowania terenu budowy, 
5)przekazaniu Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej 
wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę  prawidłowego wykonania robót zgłoszonych 
do odbioru. 
6) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach 
odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 
7)wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
7)dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy. 

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał  się  z terenem robót i 
otrzymał  od Zamawiającego dane, jakie mogą  mieć  wpływ na ryzyko i okoliczności 
realizacji przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń  w tym przedmiocie. 



5. Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest 	  
2.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy p 	  działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy -Prawo Budowlane 

6 Gwarancja i rękojmia 

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu 
umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru: 

-36 miesięcy na wykonanie robót, 
-36 miesięcy na pracę  źródeł  światła 

7 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą  odszkodowania stanowią  kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
określonych w 5 2 niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień  zwłoki; 
za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za wykonany 
przedmiot odbioru za każdy dzień  zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad; 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 
% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy wraz z ustawowymi 
odsetkami, naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do 
zapłaty. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar 
umownych z faktury Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy 

za zwłokę  w zapłacie faktury Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

8 Odbiór robót 

Żadna robota nie może być  zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępna bez zgody 
Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić  Zamawiającemu sprawdzenie każdej 
roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

Strony ustalają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
W ciągu 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu: 
1)oryginał  dziennika budowy, 



2)dokumentację  powykonawczą  geodezyjną, 
3)atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
4)oświadczenia kierownika budowy o zgodności budowy o zgodności wykonania 
przebudowy oświetlenia z ofertą, przepisami, PN 
5)prawomocne pozwolenie na budowę  tub 
6)zaakceptowane przez starostwo powiatowe zgłoszenie robót, 

4.Za datę  zakończenia robót przyjmuje się  datę  pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę  o gotowości do obioru końcowego po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę  pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 
5.Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół  z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 21 dni od gotowości do obioru. 
6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też  terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądanie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych wcześniej robót jako 
wadliwych. Usunięcie wad powinno być  stwierdzone protokolarnie. 

8.W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę  w uzgodnionym protokolarnie 
terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. 
9.Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni . 

9 Postanowienia końcowe 

1.Zakazuje się  zmian postanowień  zawartej umowy oraz wprowadzania nowych 
postanowień  do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić  treść  ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że konieczność  wprowadzenia zmian wynika z okoliczności , których nie można było 
przewidzieć  w chwili zawarcia umowy. 
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą  mieć  formę  pisemną  pod rygorem 
nieważności. 
3.Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą  miały zastosowanie 
obowiązujące przepisy w szczególności -Prawo Zamówień  Publicznych i Kodeks Cywilny 

Strony umowy zobowiązują  się  do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 
danych firmy. 

W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4. pisma dostarczone 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się  za doręczone. 

W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują  się  przekazać  sprawy do sądu 
miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

Umowę  sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY 	 WYKONAWCA 
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