UMOWA NR ITK.272………/2018
W dniu ……......................... 2018 roku w Pabianicach, w wyniku przeprowadzenia
postępowania wyboru Wykonawcy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 15/2015/P z 22 stycznia 2015r.)
pomiędzy:
Miastem Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice,
NIP: 731-196-27-56, REGON: 472057715
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta Pabianic – Grzegorza Mackiewicza
a
………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi tj.
1. montażu i demontażu ozdób oświetlenia świątecznego stanowiącego własność

Zamawiającego (302 szt.) na 151 słupach oświetlenia ulicznego,
2. montażu i demontażu ozdoby świątecznej stanowiącej własność Zamawiającego

– typu Paczka, na terenie obok budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zamkowej 16,
3. montażu i demontażu elementów logo sponsorów,
4. bieżącej konserwacji elementów wymienionych w punktach 1 i 2 tzn. usuwaniu

ewentualnych awarii w terminie do 12 godz. od ich zgłoszenia telefonicznego lub
SMS-em przez Przedstawiciela Zmawiającego.
§2
W zakres umowy wchodzą nw. usługi:
1. Montaż i demontaż ozdób oświetlenia świątecznego miasta w ciągu ulic
Warszawska - Stary Rynek – Zamkowa na 151 słupach oświetlenia ulicznego
na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawska / Kresowa do skrzyżowania ulic
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Zamkowa / Zielona / Staszewskiego , w tym:
1) transport elementów zdeponowanych przez Zamawiającego w firmie JUMI
Sp. z o.o., Pabianice, ul. Myśliwska 34a na miejsce montażu,
2) montaż po 2 elementy na każdym słupie, razem 302 elementy, w terminie
do 30.11.2018r.
3) podłączenie ozdób do zasilania elektrycznego w dniu 1 grudnia 2018 r.
w godzinach przedpołudniowych, tak aby oświetlenie zaświeciło się wraz
z oświetleniem ulicznym,
4) monitorowanie funkcjonowania, konserwacja i bieżące usuwanie ewentualnych
awarii oświetlenia w okresie od 1.12.2018 do 2.02.2019 r
5) wyłączenie zasilania ozdób w godzinach porannych w dniu 2.02.2019 r
6) demontaż ozdób ze słupów wraz z ich transportem i przekazaniem
do magazynów wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 15.02.2019 r.
§3
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót na słupach oświetlenia ulicznego
złoży u Zamawiającego tj. w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
kserokopie Zaświadczeń kwalifikacyjnych SEP osób, które fizycznie będą
wykonywały roboty z dopuszczeniem do wykonywania robót i nadzoru nad
instalacjami elektroenergetycznymi do 1 kV tj.:
1) min. 1 osoby z grupą E
2) 1 osoby z grupą D
2. Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnych środków i narzędzi.
3. Za wszelkie szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania usługi
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§4
1. Łączną wartość usługi strony ustalają na kwotę …………….. zł netto + 23%
podatku VAT tj. brutto...…..……….. (słownie kwota brutto.........................................
.......……………………………………………….....................................................zł)
w tym:
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Lp.

Opis czynności

Kwota netto w zł

1

Montaż oświetlenia świątecznego, paczki wraz z ich
podłączeniem do zasilania energetycznego

2

Konserwacja oświetlenia w m-cu XII.2018 r

Kwota brutto z
23% podatku VAT

Konserwacja oświetlenia w m-cu I.2019 r do
01.02.2019 włącznie
Demontaż oświetlenia świątecznego, paczki wraz z
ich odłączeniem od zasilania energetycznego
Razem

3
4

2. Faktury VAT będą wystawione przez Wykonawcę na:
1) Nabywca -Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 731-19627-56,
2) Odbiorca- Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,95-200 Pabianice
3. Zamawiający wyraża zgodę na częściowe wystawianie faktur przez Wykonawcę
za zakończone etapy lub miesiące wykonywanej usługi na podstawie obustronnie
podpisanego Protokołu odbioru prac.
4. Zamawiający dokona zapłaty przelewem bankowym na rachunek wskazany przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Środki finansowe na realizację zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie
miasta na rok 2018, Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 4300 oraz będą
zabezpieczone w projekcie budżetu na rok 2019.
§5
 Nadzór nad prawidłową realizacją postanowień niniejszej umowy pełnić będą:
1) ze

strony

Zamawiającego:

Sławomir

Jach

–

Inspektor

w Wydziale

Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, tel. kontaktowy 42 22 54 609
2) ze strony Wykonawcy: …...................................................... tel. kontaktowy do
zgłaszania awarii oświetlenia …...............................
2. Strony uzgadniają, iż SMS-y powiadamiające Wykonawcę o zaistnieniu awarii
będą przekazywane przez:
1) W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pabianicach przez Pana Sławomira
Jacha z telefonu komórkowego o numerze : +48 508 157 238,
2) W godzinach, kiedy Urząd nie pracuje, w tym dni wolne od pracy i świąteczne
przez Dyżurnego Straży Miejskiej w Pabianicach z telefonu komórkowego o
numerze : +48 502 563 921.
3. Ewentualna zmiana numerów telefonów w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy a jedynie pisemnej informacji
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potwierdzonej przez obie Strony.
§6
1. Za niewykonania w terminie usług wymienionych w §2 pkt. 1 ppkt 3 i 5,
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości
netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. Za nie wykonanie w terminie i czasie usług określonych w §2 pkt. 1 ppkt 4
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50 zł za każde
zdarzenie.
3. Podstawą naliczenia kary umownej wymienionej w pkt. 1 i 2 będzie podpisany
przez Osoby wymienione w §5 protokół. W przypadku rozbieżności stanowisk
stron, podstawą naliczenia kary wymienionej w ust.2 będą bilingi wystawione
przez operatora sieci komórkowej poświadczające fakt wysłania SMS-a o awarii
przez Zamawiającego.
4. Wartość netto naliczonej kary umownej określonej w pkt. 1 i 2 zostanie
powiększona o podatek VAT.
5. Naliczona kara umowna będzie przez Zamawiającego potrącona z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
§7
1. Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko pisemnie pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Strony uzgadniają, iż sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów
wynikłych w trakcie realizacji umowy jest Sąd Rejonowy w Pabianicach
§8
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Prezydenta Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach przy ul. Zamkowej 16, 95-200
Pabianice, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego danej RODO) w celu wykonania
niniejszego

zlecenia.

Podstawą

prawną

przetwarzania

danych

osobowych

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
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W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych wykonawca
ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w
Pabianicach – ul. Zamkowa 16 ,95-200 Pabianice; e-mail: IOD@um.pabianice.pl
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

…..................................................

….................................................
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