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PROJEKT 
UMOWA nr …………………………………………………. 

 
zawarta w dniu 01.08.2020r. w Nędzy  
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego opartego na wyborze oferty Wykonawcy, w trybie art. 
67 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019r., poz. 1843)              
 
pomiędzy stronami : 
 
Gmin ą Nędza  

z siedzibą : 47 - 440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5,  

NIP 639-196-77-77, Regon 276258470,  

 w imieniu której działa    Pani   Anna  Iskała  – Wójt Gminy  
przy kontrasygnacie Skarbnika: Katarzyny Paszendy 
  
zwaną w dalszej treści umowy” Zamawiaj ącym”, 
 
a 
 
TAURON Nowe Technologie Spółka Akcyjna wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego  numer 0000141756, Kapitał Zakładowy: 9.535.649,00 zł w całości wpłacony, NIP 899 10 
76 556, REGON 930810615, Plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław, zwaną dalej 
„Wykonawc ą” , którą reprezentuje: 

 
1. .................................................................. TAURON Nowe Technologie S.A.   
 

 
§1 

1. Zamawiaj ący zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi oświetleniowej 
polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej infrastruktury służącej oświetlaniu: ulic, 
placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych 
znajdujących się na terenie Gminy Nędza za pomocą infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej 
własność TAURON Nowe Technologie S.A. i Gminy. 

2. Niniejsza Umowa nie zastępuje, ani nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zawarcia 
odpowiednich umów o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych lub 
umowy kompleksowej. 

 
§2 

Zakres wynikający z § 1 niniejszej Umowy obejmuje w szczególności: 
a) bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, 
b) utrzymanie świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95% całości, 
c) wymianę uszkodzonych źródeł światła, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych 

elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej, 
d) wymianę uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie obejm  

i innych elementów słupów, 
e) bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, 
f) lokalizację uszkodzeń kabli, naprawę uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych, 
g) wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem,  
h) mycie kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła, 
i) wycinkę gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego, 
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j) utylizację wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci 
oświetlenia ulicznego, 

k) kontrole inspekcyjne wykonywane wg ustaleń roboczych, 
l) przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót 

eksploatacyjnych, 
m) bieżącą wymianę nieprawidłowo działających zegarów sterujących, 
n) dobudowę opraw oświetleniowych na koszt Wykonawcy, na istniejącej sieci oświetleniowej w 

uzgodnieniu z Zamawiającym do 10 szt. w okresie obowiązywania umowy. 
 

§3 
Umowa nie dotyczy: 

a) przebudowy i modernizacji oświetlenia, wynikającej z zastosowania nowych urządzeń 
oświetleniowych, podyktowanej względami technicznymi lub dostosowaniem tych urządzeń 
do otoczenia, 

b) przyłączenia do sieci oświetleniowej odbiorów dodatkowych, nie związanych  
z oświetleniem drogowym, 

c) usuwania skutków wypadków komunikacyjnych, kradzieży i dewastacji urządzeń oświetlenia 
ulicznego (w przypadku zaistnienia takich zdarzeń, koszty usunięcia ich skutków poniesie 
właściciel urządzeń).                   

 
§4 

1. Ustalenie czasu pracy oświetlenia dokonywane będzie w trybie roboczym przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiaj ącego i Wykonawcy.  

2. W przypadkach poważnych awarii oświetlenia (nieświecenie powyżej 25% obsługiwanego 
oświetlenia), Wykonawca  zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiaj ącego. 

3. Włączenie oświetlenia poza ustalonym programem urządzeń sterujących (w ciągu dnia) może 
nastąpić w przypadkach przeglądów i napraw sieci oświetleniowej, po uprzednim powiadomieniu 
Zamawiającego z określeniem przewidywanego czasu załączeń i wyszczególnieniem 
załączanych obiektów. 

4. Strony ustalają możliwość wprowadzenia ograniczeń, co do czasu świecenia i ilości świecących 
punktów świetlnych bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, o ile 
wprowadzenie ograniczeń i ich wycofywanie nie będzie następować częściej niż dwa razy w 
czasie obowiązywania Umowy (wprowadzenie ograniczenia i wycofanie należy rozumieć jako 
dwa razy). Zakres ograniczeń świecenia ma moc obowiązującą o ile zostanie przez Strony 
ustalony w formie pisemnej. W trakcie wprowadzania ograniczeń Wykonawca jest zwolniony z 
obowiązku, o którym mowa w §2 lit. b) niniejszej Umowy. Wprowadzenie ograniczeń poza 
powyższym wymaga podpisania aneksu ustalającego kwotę wynagrodzenia za czynności 
związane z wprowadzeniem i wycofaniem ograniczeń. 

 
§5 

1. Ze strony Wykonawcy  nadzór nad czynnościami będącymi przedmiotem Umowy prowadzić 
będzie:  ……………………………………………………………. 

2. Ze strony Zamawiaj ącego  upoważnionym do występowania w sprawach związanych 
z wykonaniem Umowy i kontroli jej realizacji będzie: p. Monika Cyran, tel. 32 66 60 483,                              
mail: ug@nedza.pl , monika.cyran@nedza.pl  

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej nie są umocowane do zmian Umowy.  
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej następuje w drodze pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony i ma moc od dnia otrzymania powiadomienia przez drugą Stronę. 
5. Zgłaszanie awarii następować będzie poprzez wykorzystanie systemu rejestracji i zarządzania 

usterkami LIGHTBOX. W przypadku awarii systemu LIGHTBOX zgłaszanie awarii następować 
będzie na numer 991. 

                                                                                                                               
§6 

1. Za czynności i prace określone w §1 Umowy Zamawiaj ący  zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie, 
płatne miesięcznie, za miesięczne okresy rozliczeniowe, ustalone jako iloczyn liczby punktów 
świetlnych zabudowanych na terenie Gminy Nędza i stawki ryczałtowej za świadczenie usługi 
oświetleniowej za pomocą jednego punktu świetlnego, plus podatek VAT. 
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2. Stawka ryczałtowa za świadczenie usługi oświetleniowej za pomocą jednego punktu świetlnego 
wynosi ……………………………….. zł netto . 

3. Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy Nędza na dzień zawarcia Umowy wynosi 1016 szt . i 
będzie przez Strony aktualizowana z zachowaniem formy pisemnej. 

4. Wybudowane punkty świetlne, o których mowa w § 2 pkt n umowy, stanowić będą własność 
Wykonawcy oraz będą dodawane do ogólnej liczby punktów świetlnych objętych Umową, od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony uzgodniły aktualną ilość punktów 
świetlnych.  

5. W przypadku nieświecenia (w danym miesiącu) punktów świetlnych przez ponad 5 dni  
od chwili potwierdzonego zgłoszenia wynagrodzenie ryczałtowe ulega obniżeniu  
w następujący sposób: 
a) jeżeli okres nieświecenia wynosi od 6 do 15 dni - o 50% zryczałtowanego wynagrodzenia 

netto za dane punkty, 
b) jeżeli okres nieświecenia wynosi ponad 15 dni - o 100% zryczałtowanego wynagrodzenia 

netto za te punkty. 
6. Podatek VAT naliczany będzie według obowiązujących przepisów. 
7. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z niniejszej Umowy ustalona na dzień 

zawarcia umowy wynosi ……………………………… zł netto, ……………………………………. zł 
brutto (słownie: ……………………………………………………………………………..). 

8. Należności wynikające z niniejszej Umowy Zamawiaj ący  będzie regulował na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. 

 
§7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo zmian wysokości łącznej miesięcznej kwoty wynagrodzenia 
w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT – zmiana zostanie wprowadzona w miesiącu obowiązywania 
nowej stawki VAT. 

b) zmiany ilości punktów świetlnych – zmiana zostanie dokonana w miesiącu następującym po 
miesiącu, w którym Strony uzgodniły aktualną ilość punktów świetlnych. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, Strony 
wzajemnie postanawiają, iż podstawą rozliczeń będzie wynagrodzenie netto wskazane w 
niniejszej umowie, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

3. Zmiana stawki podatku VAT i tym samym zmiana wysokości wynagrodzenia brutto nie stanowi 
zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu na piśmie. Na wniosek jednej ze Stron, 
Strony wzajemnie potwierdzą wysokości wynagrodzenia brutto po zmianie wysokości stawki 
podatku VAT. 

 
§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości dwukrotnego zryczałtowanego wynagrodzenia 
brutto za poprzedni miesiąc. 

2. W przypadku nieuzgodnionego świecenia oświetlenia ulicznego przez ponad 7 godzin od chwili 
potwierdzonego zgłoszenia Wykonawca zostanie obciążony kwotą wynikającą 
z czasu świecenia, ilości punktów świetlnych, ich mocy i ceny kWh energii elektrycznej 
odpowiednio dla właściwej taryfy.     

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości dwukrotnego zryczałtowanego 
wynagrodzenia brutto za poprzedni miesiąc. 

4. W przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych, każdej ze Stron przysługuje 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego.  

                                                            
§9 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od  01.08.2020r. do 31.12.2021r.     
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2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,  
na koniec miesiąca kalendarzowego. 
                                                      

§10 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy powinny być dokonywane w formie 
pisemnej,  pod rygorem nieważności. 

2. Nie stanowi zmiany umowy aktualizacja ilości punktów świetlnych, o której mowa w § 6 ust. 3                      
oraz zmiana stawki VAT, o której mowa w §7 ust. 2.  

 
§11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  
2. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiaj ącego . 
3. Strony oświadczają, że przed wystąpieniem na drogę sądową dołożą wszelkich starań do 

polubownego rozwiązania ewentualnych konfliktów. 
4. Strony ustalają, że wykonane na podstawie niniejszej Umowy prace, zostaną przez Wykonawcę 

udokumentowane stosownym protokołem, w każdym miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
 

§ 12 
1. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania niniejszej Umowy 

Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez Zamawiającego         
(w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia/firma 
prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną udostępnione Wykonawcy przez 
Zamawiającego w tym także dane osobowe przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa      
w §7 Umowy.  

2. Istotne informacje dotyczące przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych osób,             
o których mowa w ust. 1 powyżej oraz o przysługujących tym osobom prawach w  związku          
z przetwarzaniem ich danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Wykonawcy pod 
adresem: https://serwis.tauron-dystrybucja.pl/rodo-dane-osobowe 

Zamawiający jest zobowiązany poinformować te osoby o miejscu udostępnienia informacji, o których 
mowa w zdaniu poprzednim. 

§13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.      
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY WYKONAWCA  
 

                                                     


