
znak sprawy: TE.ZP.221.6.2017 

U M O W A  nr …………………

zawarta  w  dniu  …………..  w  Sokółce  pomiędzy  Gminą  Sokółka  reprezentowaną  przez
Mariusza Gurzyńskiego Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Plac
Kościuszki 15, 16-100 Sokółka  zwanym  dalej „Zamawiającym”, 
a
………………………..,  zwanym dalej „Wykonawcą”,

§1
1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonanie  robót  elektrycznych

(konserwacji  bieżącej,  napraw)  i  całodobowego  serwisu,  usuwania  awarii  w  branży
elektrycznej w obiektach stanowiących zasób Gminy Sokółka, Wspólnot Mieszkaniowych
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce w okresie
od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. w celu utrzymania w odpowiednim stanie technicznym
obiektów  budowlanych  na  poziomie  zapewniającym  bezpieczeństwo  ludzi  i  mienia  w
okresie ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegających m.in.
na:

a) wykonywaniu bieżących napraw i usuwaniu awarii w celu utrzymania stanu technicznego w
obiektach  budowlanych,  m.in.:  konserwacji  i  napraw wewnętrznej  linii  zasilającej  od złącza
kablowego sieci energetycznej do tablicy licznikowej najemcy lub właściciela.

b) robotach rozbiórkowych instalacji elektrycznej;
c) uprzątnięciu pozostałości po robotach elektrycznych (gruz, resztki materiałów) i utylizacji tych

pozostałości;
d) stałym i nieprzerwanym świadczeniu usług (usuwaniu każdej awarii i uszkodzeń, mogących

nastąpić w każdym czasie, na żądanie Zamawiającego);
e) pełnieniu całodobowego dyżuru pogotowia technicznego;
f) pracach zabezpieczających nieruchomość po zakończeniu akcji ratowniczej Straży Pożarnej i

innych służb technicznych, bez względu na czas jej zaistnienia;

2. Strony ustalają następujący zakres zadań Wykonawcy:
a) szczegółowy zakres robót zawiera załącznik nr 1;

  b) szczegółowy wykaz posesji zawiera załącznik nr 2;

3.   Materiały  niezbędnie  do  wykonywania  napraw  i  usuwania  awarii  instalacji  elektrycznej
zakupione będą w hurtowniach specjalistycznych na koszt Zamawiającego lub wydzielonych
Wspólnot  Mieszkaniowych  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Rozliczenie  materiałów
pobranych na fakturze należy do obowiązków konserwatora wraz z dostarczeniem faktury do
sekretariatu ZGKiM do końca każdego m-ca. Załącznikiem do faktury będzie miesięczny rejestr
robót konserwacyjnych o którym mowa §1 ust. 10.

4.  Wykonawca dokona zakupu i  dostarczy materiały potrzebne do usuwania  nieprzewidzianych
awarii  na  koszt  Zamawiającego.  Wykonawca  oświadcza  iż  wszystkie  użyte  materiały
budowlane  będą  posiadały  Aprobatę  Techniczną  i  Certyfikat  zgodności,  ważny  Atest
higieniczny dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie i inne wymagane przepisami
prawa dokumenty  dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie.  Rodzaj i  parametry
stosowanych  wyrobów budowlanych  określają  właściwe Normy,  ustawa z  dnia  16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r poz. 1570), art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 290).

5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego  podjęcia  działań  zmierzających  do
likwidacji  zaistniałych  awarii  i  usterek,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  2h  od  zgłoszenia.
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii całodobowo (przez 24 godziny na dobę, 7 dni



w tygodniu), wliczając w to również święta i dni wolne od pracy). W przypadku nie usunięcia
awarii  w  terminie  5  godzin  zostaną  naliczone  kary  w  wysokości  do  20  %  miesięcznego
wynagrodzenia.

6. Zgłoszenia awarii mogą być dokonywane ze strony Zamawiającego przez jego pracowników,
oraz mieszkańców. Wykonawca w celu zgłoszeń awarii udostępni co najmniej 1 numer telefonu,
który będzie udostępniany  na tablicach informacyjnych w budynkach oraz w innych miejscach
do informowania mieszkańców.

7.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  podanie  jego  prywatnego  numeru  telefonu  __________  na
tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach objętych umową.   

8.  Wykonawca deklaruje, że czynności konserwacyjne, o których mowa w §1 niniejszej umowy,
będą wykonywane  przez  niego osobiście  lub osobę o odpowiedniej  wiedzy,  doświadczeniu,
wymaganych  ustawowo  uprawnieniach  i  kwalifikacjach  uprawniającego  do  zajmowania  się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI oraz DOZORU.

9.   Obowiązki  Wykonawcy  wynikające  z  niniejszej  umowy  będą  wykonywane  przez  niego
osobiście lub przez jego pracownika, za którego czynności ponosi pełną odpowiedzialność.

10.  Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić  niezbędną dokumentację  w zakresie  świadczonych
usług, (tzw. rejestr robót konserwacyjnych), oraz do każdorazowego potwierdzania wykonania
poszczególnych  prac  i  montażu  zużytych  materiałów  w  rejestrze  robót  konserwacyjnych
poprzez czytelny podpis właściciela/najemcy (z imienia i nazwiska) danego budynku/lokalu w
którym dokonywane jest zlecenie oraz wpisanie pełnej daty, adresu. Prawidłowo prowadzony
rejestr robót będzie załącznikiem do faktury i podstawą do opłaty faktury przez Zamawiającego.

11.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przekładania  raz  w miesiącu  Zamawiającego  prawidłowo
prowadzonego  rejestru  robót  konserwacyjnych  z  wykonanych  czynności  o  którym mowa w
ust.10, będącego załącznikiem do faktur i podstawą do opłaty faktury przez Zamawiającego. 

12.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  prac  dodatkowych  lub  napraw  nie
wchodzących w zakres konserwacji, Wykonawca deklaruje gotowość wykonania tych prac po
uzgodnieniu  ich  zakresu,  ceny za  roboczogodzinę  oraz  na  podstawie  odrębnego zlecenia  ze
strony Zamawiającego na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oferty.

13. Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac, Wykonawca będzie
przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

14. W trakcie trwania robót należy utrzymywać bezwzględny porządek w mieszkaniu lokatora oraz
na klatce schodowej i w obrębie składowania materiałów rozbiórkowych. Nie wykonywać robót
w sposób uciążliwy  dla  sąsiednich  lokatorów mając  szczególnie  na  względzie  prowadzenie
robót będących źródłem hałasu.

15. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami Wykonawca jest zobowiązany do
informowania Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy.

§2
1. Umowę zawiera się od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r. z możliwością jej rozwiązania

przez  każdą  ze  stron  za  3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.  W przypadku  istotnego
naruszenia  przez  Wykonawcę  postanowień  umowy  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  jej
rozwiązania za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2.  Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  bez  wypowiedzenia  z  winy  Wykonawcy  po  upływie
jednego miesiąca  od  bezskutecznego  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do  usunięcia
nieprawidłowości  jeżeli  Wykonawca  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  w
szczególności:

- nie realizuje przedmiotu umowy w sposób właściwy, 
- wykonuje prace z naruszeniem § 1 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, 
- nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,    
- nie wykonuje prac w ustalonych terminach.

3.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1-5 dni roboczych w zależności od rodzaju roboty, w
przypadku  awarii  termin  rozpoczęcia  realizacji  w  ciągu  2  h  po  otrzymaniu  zgłoszenia
telefonicznego.



§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy na posesjach w terminach i

zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 
§4

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie usług będących przedmiotem umowy.
2.  Za  kompleksowe  wykonanie  prac  opisanych  w  §1  w  ciągu  12   miesięcy  ustala  się

wynagrodzenie  Wykonawcy -  Cena netto: ……………….................. zł
      słownie: ......................………………………………………………………………..

-  podatek VAT .......... %  w   wysokości :  ............…………….. zł.
Słownie : ...........…………………………………………………………………………..

- Cena  brutto (z podatkiem  VAT) -  .…….......................... zł.
Słownie : ...........…………………………………………………………………………..

tj. miesięcznie:
Cena netto:      ………………… słownie:……………………………….…………………

Podatek VAT: ………………… słownie:………………………….………………………

Cena brutto:    ………………… słownie:…………………………………….……………

2. W wynagrodzeniu określonym w §4 ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni po wykonaniu prac i
otrzymaniu  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego  faktury  VAT  (rachunku)  oraz  prawidłowo
prowadzonego  rejestru  robót  wymienionego  w  §1  ust.  10,  raz  w  miesiącu  przelewem  na
rachunek bankowy Wykonawcy lub gotówką w kasie ZGKiM.

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny usługi w czasie trwania umowy:
a) w przypadku zmiany stawki VAT
b) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości obsługiwanych budynków np. rezygnacji
którejkolwiek wspólnoty z zarządzania (administrowania) przez Zamawiającego. 

§ 5
1. Faktura  wystawiona  będzie przez  Wykonawcę na podstawie protokółu odbioru robót  na: 

nabywca: Gmina Sokółka, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, NIP 5451815942 
odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Kościuszki 15, 16-100 Sokółka
przesłana na w/w adres ZGKiM w Sokółce.

2.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  umówionego  wynagrodzenia  w  terminie:  14  dni
od  daty  otrzymania  faktury  wraz  prawidłowo  prowadzonego  rejestru  robót  wymienionego
w §1 ust. 10 niniejszej umowy.

§6.
1. Wykonawca zobowiązany jest  utrzymywać kontakt osobisty lub telefoniczny z administracją

Zamawiającego celem realizacji umowy.  Będzie on polegał na informowaniu administracji  o
zauważonych usterkach.

§7.
1. Wykonawca odpowiada bezpośrednio za wszelkie szkody jakie poniosą osoby trzecie w wyniku

nienależytego wykonania przez niego przedmiotu umowy.



§8.
1.  Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  uprawnienia  w  odpowiedniej  specjalności  (uprawnienia

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych    i
elektroenergetycznych),  aktualne  świadectwo  kwalifikacyjne  wymagane  przy  wykonywaniu
dozoru  nad  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  oraz  sieci  energetycznych  w  zakresie  obsługi,
konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektrycznych;  aktualne  świadectwo  kwalifikacyjne  uprawniające  do  zajmowania  się
eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci  na  stanowisku  eksploatacji  w  zakresie  obsługi,
konserwacji,  remontów,  montażu,  kontrolno-pomiarowym  urządzeń,  instalacji  i  sieci
elektrycznych – będące załącznikiem do niniejszej umowy.

2. Wykonawca powinien, pomimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu
oceny  i  uwzględnienia  w  cenie  wszystkich  prac  oraz  innych  świadczeń  niezbędnych  do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym
związanych.

3.  Wykonawca  oświadcza  iż  posiada  niezbędną  wiedzę,  doświadczenie  i  zobowiązuje  się  do
wykonywania  prac  i  konserwacji  będących  przedmiotem  umowy  zgodnie  z  prawem
budowlanym,  prawem  energetycznym,  normami,  zasadami  sztuki  budowlanej  i  innymi
przepisami  regulującymi  eksploatację  obiektów  budowlanych,  aktualnym  poziomem  wiedzy
technicznej oraz należytą starannością.

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy użyciu własnego transportu, sprzętu na
własny koszt. Urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom przepisów prawa i norm, powinny
posiadać atesty uprawniające do stosowania ich Polsce oraz aktualne certyfikat wzorowania.

§ 9
1.  Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy

Wykonawcy w formie kar umownych, w szczególności:
a) wadliwego wykonania robót,
b) powstania dodatkowych kosztów na skutek niedbałego lub niewłaściwego wykonania robót,
c) spowodowania awarii, uszkodzeń, zniszczeń itp. 

      d) opóźnienia w usunięciu awarii skutkujące powstaniem szkody,
          w następujących wysokościach:

c/  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  30%
wynagrodzenia  umownego określonego w § 4.

2. W razie zwłoki w wykonaniu usługi trwającej dłużej niż 2 dni Zamawiający może:
 - wyznaczyć  Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania usługi z zachowaniem prawa do kary

umownej;
  - odstąpić od umowy oraz żądać kary umownej
3.  W  przypadku  nie  podjęcia  przez  Wykonawcę  w  terminie  dłuższym  niż  2  dni  działań

koniecznych do usunięcia awarii, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich osobie trzeciej
oraz  jest  uprawniony  do  obciążenia  kosztami  usunięcia  Wykonawcę  wg  kosztorysu
sporządzonego na podstawie stawek nie wyższych niż średnie publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD.

4.  Niezależnie  od  ustalonych  kar,  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na
zasadach ogólnych,  w przypadku gdy wyrządzona szkoda przewyższa wysokość nałożonych
kar.

5.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  materialną  za  szkody  osobowe  i  majątkowe
powstałe w wyniku wykonywania przedmiotu umowy w nieprawidłowy sposób.

6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia,  oprócz  kar  umownych  również
odszkodowania  uzupełniającego,  do  wysokości  poniesionej  szkody  w  przypadku  jej
wystąpienia.

§ 10



1.  Celem wyłączenia  odpowiedzialności  materialnej  Zamawiającego  z  tytułu  szkód  mogących
powstać w związku z wykonywaniem robót określonych w §1 niniejszej umowy Wykonawca
oświadcza iż zawarł dnia ……. umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone  osobom  trzecim  przy  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  nr…………..  na
kwotę……………. na okres od……… do ……….., której kopia za zgodność z oryginałem  jest
załącznikiem do umowy.                                                                                                                 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi  Wykonawca.
3.  Wykonawca  jest  zobowiązany przedłożyć  Zamawiającemu polisę  ubezpieczeniową,  o  której

mowa w ust.1 niniejszego paragrafu umowy oraz dowody opłacania składek w dniu podpisania
umowy.  Kserokopie  w/w  polisy  oraz  dowodów  opłacenia  składek  stanowią  załączniki  do
niniejszej umowy.

§ 11
1.  Potwierdzeniem odbioru robót jest prawidłowo prowadzony rejestr robót wymieniony w § 1

ust.10.
2.  Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:
  a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 -  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
 -   jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
 3. O wykryciu  wady w okresie gwarancji  i  rękojmi Zamawiający obowiązany jest  zawiadomić

Wykonawcę  na  piśmie.  Istnienie  wady strony potwierdzą  protokolarnie,  uzgadniając  termin
usunięcia wady.

§12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości  na wykonany przedmiot

umowy.
2.  Strony ustalają okres rękojmi zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

§ 13
1.  Wykonawca  oświadcza  iż  urządzenia  i  przyrządy pomiarowe  stosowane  w trakcie  realizacji

umowy  w  naprawach,  badaniach  posiadają  świadectwa  potwierdzające  ich  sprawność
techniczną.

§ 14
1.  Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy  muszą być akceptowane przez obie strony w formie

pisemnej w drodze aneksu do umowy.

§ 15
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wszelkich tajemnic prawnie chronionych, w tym

wynikających m.in. z:
 -  ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r poz.1167 z

późn. zm.)
   - ustawy z dnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 922 z późn.zm).
2.  Za  wszelkie  szkody  powstałe  po  stronie  Zamawiającego  na  skutek  niezachowania  tajemnic

prawnie  chronionych  powierzonych  Wykonawcy,  jak  i  osób  skierowanych  przez  niego  do
realizacji niniejszej umowy odpowiada Wykonawca. 

3.  Umowa  może  być  rozwiązana  przez  Zamawiającego  ze  skutkiem  natychmiastowym  w
przypadku:

-   uzyskania  pisemnych  potwierdzonych  informacji  o  utracie  przez  Wykonawcę  uprawnień  o
których mowa w § 8 ust. 1 umowy

-    orzeczenia kary dyscyplinarnej wobec Wykonawcy określonej w obowiązujących przepisach 
-    nie zachowania tajemnic prawnie chronionych o których mowa w § 16 niniejszej umowy.



4.  Wszelkie  dokumenty  sporządzone  przez  Wykonawcę  w ramach  niniejszej  umowy  stanowią
własność Zamawiającego.

§ 16
1.  Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  na  zasadach  wzajemnej

negocjacji.
2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć z realizacji

umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§17

1.  Zabrania  się  cesji  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy  na  osoby  trzecie  bez
pisemnej zgody Zamawiającego.

§18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu

Cywilnego.
§19

1. Umowę sporządzono  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

§ 20
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem  przetwarzającym  dane  osobowe  Najemcy  jest  Gmina  Sokółka  –  Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce, adres: Pl. Kościuszki 15, 16-100 Sokółka.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji postanowień zawartej umowy.
3. Najemca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Dane osobowe Najemcy nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest

to  niezbędne  dla  zrealizowania  uprawnienia  lub  spełnienia  obowiązku  wynikającego  z
przepisów prawa.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA


