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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia                
 
          
                                              
                                            Projekt 

 
                Umowa nr ZB/EA/      /        /2019 

  

 

zawarta w dniu …......................2019 r., w Radomiu, pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego  Warszawy w Warszawie Wydział XIV 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, kapitał zakładowy - 23 180 000 zł,  

NIP: 796-00-12-796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

 
KRZYSZTOFA  ZALIBOWSKIEGO            -          PREZESA  ZARZĄDU 

ROBERTA DASIEWICZA                           -         CZŁONKA ZARZĄDU 
 
zwaną dalej: „Zamawiającym”  
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez: 

…………………………………………………..          -      ………………………………………………… 
 

            
zwaną dalej „Wykonawcą”  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

Strony zawierają umowę w wyniku postępowania poza reżimem ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.) – zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z 

Regulaminem udzielania zamówień w MPK w Radomiu Sp. z o.o. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z modernizacją 

oświetlenia zewnętrznego zajezdni MPK w Radomiu Sp. z o.o., przy ul. Wjazdowej 4 w Radomiu, 

poprzez wymianę opraw sodowych na oprawy LED, zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie 

oświetlenia ulic, parkingów, placów manewrowych oraz miejsc pracy na zewnątrz, jak również 

normami wymaganymi dla zastosowanego sprzętu i osprzętu oświetleniowego. 

2. Zamówienie obejmuje:  

a)  demontaż 91 szt. opraw zewnętrznych sodowych 100 W 

b)  dostawę i montaż 77 szt. opraw LED 80 W 

c)  dostawę i montaż 15 szt. opraw LED 100 W  
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d)  dostawę, montaż i ustawienie 1 słupa oświetleniowego 7 m, z fundamentem oraz wysięgnikiem   

dwuramiennym 1m 

e)  zamianę na słupach dwóch wysięgników (jednoramiennego i dwuramiennego) 

f)  pomiary izolacji kabli, skuteczności ochrony przeciwpożarowej, uziemień 

g)  powykonawcze pomiary natężenia oświetlenia 

3.  Szczegółowe parametry zamówienia określone są w kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

1.  Wykonawca oświadcza, że: 

a) określając wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zapoznał się  

z zakresem prac objętych Umową, sposobem ich wykonania i wymaganiami Zamawiającego oraz 

wykorzystał wszelkie środki mające na celu kompleksowe ustalenie wysokości wynagrodzenia  

za wykonywanie przedmiotu Umowy, w tym możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie 

zajezdni Zamawiającego 

b)  jest podmiotem wyspecjalizowanym w montażu oświetlenia oraz posiada wszelkie niezbędne  

w tym zakresie uprawnienia 

c) posiada lub będzie posiadał dostęp do sprzętu niezbędnego do wywiązania się ze swoich 

obowiązków w ramach Umowy 

d) personel Wykonawcy zaangażowany do wykonywania prac związanych z przedmiotem Umowy 

będzie posiadał odpowiednie umiejętności, doświadczenie, uprawnienia oraz kwalifikacje 

zawodowe, zgodne z wymogami obowiązujących przepisów prawa  

e)  będzie ponosić odpowiedzialność przed Zamawiającym za działania i zaniechania pracowników 

Wykonawcy, podwykonawców, dostawców, a także innych osób wykonujących jakiekolwiek 

prace objęte przedmiotem Umowy 

f)  wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy będą zgodne z Polskimi Normami i 

normami europejskimi oraz będą posiadały stosowne atesty 

g)  wszelka dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, Polskimi 

Normami i zasadami wiedzy technicznej 

h)  dostarczone przez niego oprawy LED oraz pozostałe elementy zamówienia, wraz z niezbędnym 

osprzętem, spełniają wszelkie wymagane normy, posiadają niezbędne atesty, deklarację ENEC 

lub innego niezależnego laboratorium oraz są zgodne z wymaganiami zasadniczymi (posiadają 

certyfikat lub deklaracje zgodności CE).  

 

§ 3 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do: 

a)  wykonywania prac z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i normami  

oraz warunkami niniejszej Umowy 

b)  prowadzenia wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. 
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c)  zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie robót oraz w jego otoczeniu do dnia odbioru 

końcowego 

2.  Wykonawca winien przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zadbać  

o bezpieczeństwo personelu Wykonawcy oraz innych osób uprawnionych przez Wykonawcę  

do przebywania w miejscu i czasie realizacji prac związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

3.  Wykonawca zadba o to, by prace wykonywane w ramach Umowy, prowadzone były w sposób 

niezagrażający jakimkolwiek osobom, pojazdom, czy obiektom. 

4.  Wykonawca będzie prowadził prace w sposób niepowodujący utrudnień dla funkcjonowania 

zajezdni. 

5.  Po zakończeniu wykonywanych prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za należyte wykonanie zamówienia, będącego 

przedmiotem Umowy, w wysokości: …………….. zł (słownie złotych: ………………………….……………………… 

  …………..……………..……………..………..00/100), powiększone o obowiązujący podatek VAT, tj. …………. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………..………………..00/100) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, w terminie 14 dni  

od dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Zamawiającego 

protokół bezusterkowego odbioru wykonanych prac, będących przedmiotem zamówienia. 

 
§ 5 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z w celu realizacji niniejszej Umowy są:  

1.  Ze strony Zamawiającego: 

Janusz Porzyczka – kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą i Ochroną Środowiska,  

tel. (48)………………………………..…, e-mail: …………………………………………….…….. 

2. Ze strony Wykonawcy:  

……………………………………………………… tel. (…) ………………...., e-mail: ………………………………………….………. 

 
 

§ 6  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie będące przedmiotem niniejszej Umowy  

w terminie do 13 grudnia 2019 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prac wchodzących w skład 

przedmiotu Umowy. 

3. Prace odbywać się będą w zakładzie czynnym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac i pracowników; koszty związane 

z zabezpieczeniem terenu prowadzenia prac ponosi Wykonawca. 

5. Zamawiający wyraża zgodę na pracę Wykonawcy na terenie zajezdni, w godzinach od 7.00 do 16.00, 
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od poniedziałku do soboty. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadkach: 

-  wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (np. ciągłe opady atmosferyczne, 

długotrwale utrzymująca się niska temperatura powietrza) – o czas, jaki niesprzyjające warunki 

pogodowe spowodowały wydłużenie realizacji zamówienia, 

-  działania siły wyższej, tj. niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności - o czas, jaki siła wyższa spowodowała wydłużenie 

realizacji zamówienia, 

-  konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych – o czas, jaki te roboty spowodowały 

wydłużenie realizacji zamówienia. 

 

§ 7 
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy jakościowo dobrze, zgodnie z Umową  

i obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres ……. lat. 

 
 

§ 8 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary 

umowne z następujących tytułów: 

1.   Za uchybienie terminowi zakończenia prac wskazanemu w § 6 ust. 1 Umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia.  

2.  Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony 

protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń. 

3.  Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi – w wysokości 

1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został 

potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń. 

4. Za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

5. Za nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych 

adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej.  
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W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres 

dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, odpowiada 

za wynikłą stąd szkodę. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wszelkich 

danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy email) wskazanych 

w Umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej  

lub elektronicznej, bądź faksem, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający      Wykonawca 

 

 

 

 
 


