
PROJEKT UMOWY NR ………………
zawarta w dniu ………………… w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy:

Miastem Wodzisław Śląski

zwanym w dalszym ciągu „Zamawiającym”, w imieniu  którego działa:

Pełnomocnik Dariusz Szymczak – I Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
a

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

Zwanym w dalszej ciągu „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………..

  
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Publicznych  (tekst  jednolity  z  2013  r.  poz.  907  ze  zmianami)  została  zawarta  umowa
następującej treści:

§ 1
Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją następujących sygnalizacji świetlnych:
 skrzyżowanie ulic Jastrzębska – Bracka – Kopernika;
 przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szpitala Nr 1;
 przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szkoły Podstawowej Nr 5;
 wysięgnik z pulsujący sygnałem żółtym na ulicy Jastrzębskiej obok Szkoły Podstawowej 

Nr 8;
 wysięgnik z pulsujący sygnałem żółtym na ulicy Jastrzębskiej w rejonie skrzyżowania z 

ulicą Topolową;
 skrzyżowanie ulic Łużycka – Marklowicka.

W przypadku likwidacji bądź też przejścia którejkolwiek sygnalizacji świetlnej na rzecz 
innego podmiotu kwota ryczałtu zostanie pomniejszona o koszt jej bieżącego utrzymania.

§ 2
Szczegółowy zakres robót:
1. Objęty kwotą ryczałtową dotyczy bieżącego utrzymania sygnalizacji, polegającego na:
 czyszczeniu aparatu sterowniczego;
 regulacji zegara dobowego;
 kontroli i wymianie przepalonych żarówek;
 drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego;
 malowaniu masztów i słupów;
codziennych  objazdach  i  kontroli  sygnalizacji  świetlnych  w  czasie  trwania  umowy
potwierdzonych codziennymi raportami dostarczanymi na adresy: 
g.polomski@wodzislaw-slaski.pl  
a.polonius@wodzislaw-slaski.pl 

W przypadku zgłoszenia awarii maksymalny czas dojazdu ekipy serwisowej wynosi godzinę.

mailto:g.polomski@wodzislaw-slaski.pl
mailto:a.polonius@wodzislaw-slaski.pl


2. Nie objęty kwotą ryczałtową dotyczy innych robót nie wymienionych w pkt. 1, a 
koniecznych dla sprawnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, w szczególności 
usuwania awarii polegających na:

 wymianie latarń, masztów, głowic i konsol;
 wymianie kabli;
 wymianie sterownika i jego elementów;
 zmianie programu sygnalizacji.

§ 3
Termin realizacji usługi :
Rozpoczęcie ustala się na dzień – 1 stycznia 2017 r.
Zakończenie ustala się na dzień – 31 grudnia 2017 r.  

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące 

wynagrodzenie:

Ryczałtowe za zakres robót ujęty w § 2 pkt. 1 w wysokości:
………….. zł (netto) x 12 miesięcy = …………….. zł (netto)

Podatek VAT 23% tj. …………. zł/m-c x 12 miesięcy = …………….. zł

………………. zł/m-c (brutto) x 12 miesięcy = ………………… zł (brutto)
słownie złotych: …………………………………………………………………………..

2. Według kosztorysu powykonawczego za zakres robót ujęty w § 2 pkt. 2
Kosztorys powykonawczy sporządzony zostanie na podstawie Katalogów Nakładów 
Rzeczowych przy uwzględnieniu następujących składników cenotwórczych:

a) stawka godzinowa robocizny: R = …….……. zł/r-g,
b) koszty pośrednie: Kp = ………… %
c) zysk: Z = ………….. %
d) koszt materiałów rozliczony na podstawie faktur (wg cen hurtowych) i faktycznych ilości 

zużytych materiałów w okresie realizacji roboty (nie wykazuje się odrębnie kosztów 
zakupu),

e) koszt pracy sprzętu przyjmowany wg norm pracy sprzętu wynikających z KNR-ów i wg 
stawek uaktualnianych wraz ze zmianą paliwa (jednakże nie wyższych niż ceny średnie 
krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD).

3. W przypadku zmniejszenia zakresu robót związanych między innymi z możliwością 
przekazania istniejącej sygnalizacji innemu Zarządcy, wynagrodzenie ryczałtowe ulega 
zmniejszeniu proporcjonalnie do pozostałych sygnalizacji.

4. Środki finansowe zabezpieczające płatność znajdują się w budżecie miasta: dział 600 
rozdział 60016 § 4300, przy czym całkowita wartość umowy nie większa niż …………

§ 5
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało wg 

następujących zasad:
a) za zakres robót określony w § 2 pkt. 1 – Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę w 

terminie siedmiu dni od zakończenia miesiąca.
b) za zakres robót określony w § 2 pkt. 2 – Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na 

podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykonane roboty do odbioru oraz 
przedstawić kosztorys powykonawczy w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.



2. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia 
faktury u Zamawiającego.

3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie prowadzonych robót w 
terenie.

§ 7
1. W razie niezapewnienia stałej pracy sygnalizacji świetlnej (nieterminowego usunięcia 

awarii) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia ryczałtowego rocznego za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku wykonania robót w sposób wadliwy, Zamawiający zażąda usunięcia wady w
terminie przez niego wyznaczonym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 
Zamawiający powierzy wykonanie robót naprawczych innej firmie na koszt Wykonawcy. 
Niezależnie od kar umownych, stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego przewyższającego kary umowne na podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku niedostarczenia codziennego raportu Zamawiający uprawiony jest do 
naliczenia kary w wysokości 20 zł/raport.

4. W przypadku niedojechania ekipy serwisowej w ciągu godziny od momentu zgłoszenia 
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary w wysokości 200 zł/zgłoszenie.      

§ 8
1. Nadzór na wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego sprawować 

będzie: mgr inż. Grzegorz Połomski.
2. Ze strony Wykonawcy za roboty odpowiedzialny będzie: ………………………………...

§ 9
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia wynikającego z niniejszej 

umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron, wyrażone       

na piśmie, pod rygorem nieważności.
§ 10

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

.............................................. .................................................


