U M O W A Nr6/UO/2019
o oswietlenie ulic, placow i drog publicznych

zawarla w dniu 01. O^. X^Pl'd^ w
pomi^dzy:
Gminq Brudzew z siedziby w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew, NIP:
668-19-23-110, R E G O N 311019409,
reprezentowan^ przez:
-

zwanq dalej w tresci umowy "Zamawiajqcym",
a
Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. z siedziby w Kaliszu, ul. Wroclawska 71 A,
62-800 Kalisz. wpisanij przez S^d Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
I X Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru S^dowego do Rejestru Przedsi^biorcow pod
numerem K R S 0000081004, o kapitale zakladowym 67.308.000 z l , NIP 618-16-07-268,
REGON 250680024. reprezentowan^ przez:
Macieja Witczaka — Prezesa Zarz^du
zwan^ dalej w tresci umowy "Wykonawcq". o nast^puj^cej tresci:

w wyniku rozstrzygni^cia post^powania prowadzonego w trybie art.67 ust.l pkt 1 lit.a
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (t.j. Dz. U .
z 2017r. poz. 1579) zostala zawarta umowa. o nast^puj^cej tresci:
§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji swiadczenie usiugi oswietlania
ulic, placow i drog publicznych za pomoc^ infrastruktury oswietleniowej stanowi^ccj
wtasnosc Wykonawcy oraz infrastruktury oswietleniowej b^d^cej w posiadaniu
Wykonawcy, w obr^bie administracyjnym Zamawiajacego, wg punktow poboru energii
okreslonych w zal^czniku nr 1 do umowy.
§2
1. Wykonawca zobowi^zuje si^ swiadczyc ustug^, o ktorej mowa w § 1 w okresie
obowi^zywania umowy, na poziomie technicznym mozliwym do uzyskania za pomoc^
istniej^cej infrastruktury oswietleniowej, w czasie swiecenia obowiqzujqcym w dniu
31.12.2018r. z zastrzezeniem ust. 2 - 5.
2. Wykonawca, na wniosek Zamawiajacego, obowi^zany jest wprowadzac poprawki
do zaprogramowanego astronomicznego czasu zachodu i wschodu stohca jezeli
pozwalajq na to warunki techniczne. Wszelkie wynikaj^ce z tego koszty obci^zaj^
Zamawiajacego.
3. Wykonawca, na wniosek i peln^ odpowiedzialnosc Zamawiajacego, moze wprowadzac
przerwy nocne jezeli pozwalaja na to warunki techniczne. Wszelkie wynikaj^ce z tego
koszty obciqzajq Zamawiajacego. Po stronie Zamawiajacego spoczywa obowiqzek
poinformowania o tym fakcie mieszkancow oraz sluzb odpowiedzialnych za porz^dek
i bezpieczetistwo na tcrenie administracyjnym Zamawiajacego.

4. W
zwi^ku
z
koniecznosci^
prowadzenia
czynnosci
eksploatacyjnych
i konserwacyjnych Wykonawcy przystuguje prawo swiecenia poza ustalonym
w sposob okreslony w ust.l czasem swiecenia.
5. W uzasadnionych przypadkach wynikajacych ze zdarzen losowych, stanu technicznego
lub zwiazanych z prowadzeniem robot budowlanych. Wykonawcy przysluguje prawo
czasowego ograniczenia ilosci czynnych punktow swietlnych.
6. Zmiany i zdarzenia, o kt6r>'ch mowa w ust. 2 - 5 nie powoduj^ zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust.l pkt 2) lit b).
7. Zmiana ilosci punktow poboru energii powstala w wyniku dziatan podj^tych przez
Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgodcf Wykonawcy, nie stanowi zmiany umowy
i wymaga aktualizacji przez Wykonawcy zal^cznika nr 1 do umowy.
§3
1.

-7

W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca:
1) zakupi we wtasnym imieniu, energi^ elektryczn^ i ustug^ dystrybucji energii
elektrycznej do zasilania infrastruktury oswietleniowej,
2) wykonywal b^dzie prace i czynnosci eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzaj^ce do
prawidlowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oswietleniowej,
w szczegolnosci:
a) monitorowat infrastruktury oswietleniow^,
b) wymieniat zrodla swiatta i inne niesprawne elementy opraw oswietleniowych,
c) w przypadku braku technicznej moziiwosci naprawy wymienial oprawy
oswietleniowe.
d) regulowat oraz wymieniat uszkodzone elementy aparatury zasilaj^cej
i sterowniczej,
e) naprawiat lub wymienial uszkodzone przewody i kable w liniach zasilajqcych
infrastruktury oswietleniow^,
f) naprawiat lub wymieniat wyeksploatowane konstrukcje nosne opraw.
g) naprawial lub wymieniat wyeksploatowane szafki/zl^cza oswietleniowe,
h) zabezpieczal lub wymieniat pokrywy wnyk latarni ulicznych lub szafek/zlqczy
oswietleniowych.
i) wykonywal pomiary okresowe - zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami,
j ) zabezpieczal i odtwarzal skutki zdarzen komunikacyjnych, sily wyzszej
i itmych zdarzen losowych,
k) postypowal z odpadami - zgodnie z obowigzuj^cymi przepisami,
I) pionowal latarnie uliczne,
m) zarz^dzat sterowaniem urz^dzeh infrastruktury oswietleniowej,
n) przyjmowat zgtoszenia o awariach i prowadzit ich rejestr,
o) inne wskazane przez Zamawiajacego prace, jezeli posiada techniczno-prawnoorganizacyjn^ mozliwosc ich realizacji.
2. Wykonawca zobowi^zany jest wykonywac przedmiot umowy w sposob bezpieczny nie
powoduj^cy zagrozenia zycia i zdrowia, z zachowaniem obowi^zuj^cych w tym
zakresie przepisow prawa.
3. Stosowane przez Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy materialy i urzadzenia
musz^ bye fabrycznie nowe i posiadac stosowne dopuszczenia i certyfikaty
zezwalaj^ce na ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej.
4. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze postugiwac siy
podwykonawcami, ktorj'ch w>'boru dokonywac bydzie z zachowaniem przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych (Pzp).
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§4
1. W calym okresie obowi^zywania umowy, przez 24 godziny na doby, 7 dni w tygodniu
Wykonawca zobowi^any jest zapewnic przyjmowanie zgtoszen o wszelkich
nieprawidlowosciach w dziataniu urz^dzen infrastruktury oswietleniowej zwanych dalej
awariami.
2. Zgtoszenia o awariach Wykonawca przyjmuje:
1) telefonicznie:
- z telefonow stacjonarnych na numer: 80190 10 70.
- z telefonow komorkowych na numer: 62 598 64 70,
2) poczta elektroniczna na adres: awarie.obszarKgjouid.pl,
3) faksem na numer: 62 598-52-74,
4) poprzez enova365 Pulpit Kontrahenta,
3. Awarie zgioszone w sposob:
1) opisany w ust.2 pkt 1) rejestrowane sq na biez^co,
2) opisany w ust.2 pkt 2), 3) i 4):
- zgtoszone w dni robocze w godz. od 7:00 do 14:30 rejestrowane s^ na biez^co,
- zgtoszone w dni robocze w godzinach: od 14:30 do 7:00 oraz w dni wolne i swiyta
rejestrowane s^ w nastypnym dniu roboczym.
4. Wykonawca zapewnia Zamawiaj^cemu dostyp do „Rejestru zgloszen" poprzez serwis
internetowy enova365 Pulpit Kontrahenta po zalogowaniu siy na stronie intemetowej
https://awarie.ouid.pl umozliwiaj^cy sledzenie przebiegu realizacji kazdego zgtoszenia
o awarii.
§5
1. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 2 - 4 zobowi^any jest zapewnic usuwanie awarii
w nastypuj^cych terminach:
1) niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ci^gu 5 godzin:
a) zabezpieczenie miejsca wyst^pienia zdarzenia kolizyjnego oraz rozpoczycie
i nieprzerwane wykonywanie czyimosci zmierzaj^cych do zabezpieczenia skutkow
dzialania: sity wyzszej, aktu wandalizmu, kradziezy itp., w celu wyeliminowania
realnego. bezposredniego zagrozenia bezpieczehstwa zycia i zdrowia (bez
odtwarzania uszkodzonych elementow infrastruktury oswietleniowej),
b) usuwanie swiecenia opraw z przyczyn nieuzasadnionych poza wyznaczonymi
godzinami swiecenia,
2) w ci^gu 26 godzin:
a) usuwanie usterek powoduj^cych brak swiecenia ci^gu opraw powyzej 10 szt.,
b) regulowanie sterownikow astronomicznych,
c) usuwanie usterek powoduj^cych brak swiecenia opraw w obrybie: skrzyzowan
drog, przejsc dla pieszych, przystankow komunikacji zbiorowej, budynkow
uzytecznosci publicznej.
d) likwidowanie nieprawidtowego zamkniycia istniej^cej, pokrywy/drzwiczek wnyki
kablowej w latarni lub drzwiczek szafy oswietleniowej,
e) usuwanie przyczyny iskrzenia np. na zaciskach.
3) w ci^gu 8 dni - pozostatych zgtoszonych awarii.
2. Pocz^tek biegu terminu usuniycia awarii rozpoczyna si? z chwil^ zarejestrowania
w systemic zgtoszenia o awarii, zgodnie z § 4 ust.3.
3. Jezeli zachodzi koniecznosc uzyskania przygotowania miejsca pracy przez E N E R G A OPERATOR SA bieg lerminow na usuniycie awarii, o ktorych mowa w ust.l, uiega
zawieszeniu do czasu przygotowania miejsca pracy.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydtuzenia czasu usuwania awarii w przypadku:
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1) awarii bydqcych skutkiem zdarzen kolizyjnych, dzialania sily wyzszej lub innego
naglego zdarzenia oraz wyj^tkowych. niezaleznych od niego zdarzen losowych,
2) na obiektach objytych gwarancji lub rykojmi^ oraz w przypadkach koniecznosci
zajycia pasa ruchu drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu drogowego,
awarii kabli zasilaj^cych lub tez wyj^tkowo niesprzyjajqcych warunkow
atmosferycznych (np. silny mroz).
§6
1. Wykonawca udziela 12 miesiycy gwarancji jakosci i rykojmi na wykonane prace i uzyte
do ich wykonania materialy.
2. Nieprawidiowo wykonane prace i uzyte wadliwe materialy bydq podlegaly reklamacji.
3. Naprawy reklamacyjne wykonywane byd^ bez dodatkowych oplat z tego tytulu.
4. Zgtoszenia reklamacyjne w zakresie nieprawidiowo wykonanych prac i uzycia
wadliwych materiatow przyjmowane byd^ przez Wykonawcy zgodnie z trybem
okreslonym w § 4 niniejszej umowy.
5. Termin usuwania zgtoszeh reklamacyjnych wynosi 26 godzin od chwili zarejestrowania
w systemic zgtoszenia, zgodnie z § 4 ust.3. z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i 4.

1. Wykonawcy za wykonanq ustugy, o ktorej mowa w § 1 przysluguje wynagrodzenie,
na ktore sktada siy suma:
1) kosztow zapewnienia doptywu i zuzycia energii elektrycznej. o ktorych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1) - na podstawie faktur otrzymanych przez Wykonawcy od jego
dostawcow z zaslosowaniem cen i optat okreslonych w zal^czniku nr 2 do umowy,
2) kosztow utrzymania infrastruktury oswietleniowej, w tym:
a) kosztow wykonania prac i czynnosci eksploatacyjno-konserwacyjnych - zgodnie
z zal^cznikiem nr 3 do umowy,
b) kosztow obstugi infrastruktury oswietleniowej, na ktore sktadaj^ siy koszty:
amortyzacji, dzierzawy urz^dzeh i konstrukcji wsporczych, podatku od
nieruchomosci oraz koszty Spotki - okreslonych w zal^cznik nr 4 do umowy,
c) innych poniesionych przez Wykonawcy w okresie obowi^zywania umowy
kosztow zwiazanych z dan^ umow^ i infrastruktury oswietlcniowy. o ktorej mowa
w § 1, w tym miydzy innymi: opiat/odszkodowah za umieszczenie urzydzeh na
gruntach prywatnych, w pasie drogowym, koszty zdalnego sterowania
oswietleniem,
3) narzutu zysku w wysokosci 1,5 % sumy wartosci wynikajacych z pkt I ) i 2) lit. a)
ic).
2. Od sumy wynagrodzenia okreslonego w ust.l naliczony zostanie podatek
od towarow i ustug wg aktualnie obowiqzujycej stawki.
3. Wykonawca bydzie aktualizowat wynagrodzenie w czysci:
1) cen i optat okreslonych w zatyczniku nr 2 i stawek okreslonych w zatyczniku nr 3
jezeli w okresie obowiyzywania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
ulegn^ one zmianie; za przyczyny niezalezne od Wykonawcy uznaje siy rowniez
sytuacje, w ktorych w wyniku wyczerpania srodkow. ktore Spotka przeznaczyta na
realizacjy zamowienia, zachodzi koniecznosc przeprowadzenia postypowania
i wytonienia nowego podwykonawcy na podstawie ustawy Pzp.
2) kosztow obstugi infrastruktury oswietleniowej okreslonych w zalyczniku
nr 4 na skutek okolicznosci powodujycych zmiany kosztu: amortyzacji i/lub
podatku od nieruchomosci i/lub konstrukcji wsporczych.
4. Zmiany. o ktorych mowa w ust.3 nie stanowi^ zmiany umowy i nastypujq od dnia
wskazanego w tresci zat^cznika.
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§8

.

^

,

1.

Wynagrodzenie za usiugy ptatne jest miesiycznie w wysokosci sumy kwot:
1) rzeczywistycli lub prognozowanych kosztow zapewnienia doptywu i zuzycia
energii elektrycznej,
2) rzeczywistych lub prognozowanych kosztow prac i czynnosci eksploatacyjnokonserwacyjnych,
,
3) kosztow obstugi infrastruktury oswietleniowej okreslonych w zalyczniku nr 4 do
umowy,
4) naliczonego podatku V A T od pozycji okreslonych w punktach od I ) do 3)
niniejszego ustypu.
2. Po otrzymaniu faktur lub innych dokumentow potwierdzajycych poniesienie kosztow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz w § 7 ust. 1 pkt. 2) lit. c) nast^pi rozliczenie
kosztow zgodnie z zapisami § 7.
3. Wynagrodzenie platne jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
faktury V A T wystawionej przez Wykonawcy, na rachunek wskazany w jej tresci.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje siy dzieri uznania rachunku Wykonawcy.

1. Z zastrzezeniem warunku z ust. 2 i 3 Zamawiajycemu przysluguje prawo naliczenia kary
umownej w wysokosci 50,00 zl (stownie ztotych: piycdziesiyt) za:
1) kazd^ rozpoczyty godziny zwloki w realizacji obowi^kow wynikajacych
z § 5 ust. 1 pkt. 1) i 2), liczone dla kazdego przypadku osobno,
2) kazdy rozpoczyty dzien zwloki w realizacji obowiyzkow wynikajacych
z § 5 ust. 1 pkt. 3), liczone dla kazdego przypadku osobno.
2. L^czna wysokosc kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego nie moze
przewyzszac wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2) lit.a),
naleznego za dany miesiqc.
3. Zamawiajacy zobowiyzany jest przed naliczeniem kary umownej kazdorazowo wyjasnic
z Wykonawcy przyczyny zwloki w realizacji obowiyzkow okreslonych w § 5 ust. 1.
4. Zaptata kar umownych nie wytycza i nie ogranicza prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych prawa cywilnego do wysokosci
faktycznie poniesionej przez Zamawiajacego szkody.
§10

;/

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia
31 grudnia2019r.
2. Wykonawcy przysluguje prawo do rozwiyzania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku zalegania przez Zamawiajacego z zaplaty naleznosci za co najmniej dwie
faktury. Ziozenie przez Wykonawcy oswiadczenia o rozwiyzaniu umowy wymaga
wczesniejszego wezwania Zamawiajycego do zaplaty naleznosci w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
3. Przed uplywem okresu obowiyzywania umowy strony zobowiyzujy siy przystypic do
negocjacji w celu zawarcia umowy na kolejny okres.
4. Strony dopuszczajy mozliwosc rozwiyzania umowy w kazdym czasie w wyniku
zgodnego porozumienia.
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§11
Zmiany umowy - oprocz wyjytkow w niej przewidzianych - wymagajy zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§12
W zakresie nie uregulowanym tresciy niniejszej umowy zastosowanie majq odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne
obowiyzujyce w tym zakresie przepisy prawa.
§13
Ewentualne spory mogyce wynikac z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiyzujy siy
rozwiyzywac poiubownie. W razie braku porozumienia spory bydzie rozstrzygal syd
powszechny wlasciwy dla siedziby Wykonawcy.
§14
Umowy
sporzydzono
w
dwoch
jednakowo
brzmiycych
z ktorychjeden otrzymuje Zamawiajycy i jeden Wykonawca.
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egzemplarzach,

