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Załącznik nr 3 do publicznego konkursu ofert 

Umowa Nr  /GK/2021- PROJEKT 

Zawarta w dniu ...................2021 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500, plac 

Wolności 1 pomiędzy: 

Miastem Konin, NIP: 665-28-99-834, REGON: 311019036,  

reprezentowanym przez Piotra Korytkowskiego - Prezydenta Miasta Konina, 

z upoważnienia którego działa: 

Paweł Adamów - Zastępca Prezydenta Miasta Konina, 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

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

NIP  .............. REGON ....................  , reprezentowanym przez:  

 ..................................................................................................................................... , 

zwanym dalej „Wykonawcą ”, o następującej treści: 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do montażu i demontażu 

iluminacji świątecznych ulic i placów miasta Konina, zgodnie ze specyfikacją 

warunków publicznego konkursu ofert, wiedzą techniczną, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz wskazaniami Zamawiającego. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

A. przegląd i remont elementów iluminacji świątecznych będących własnością 

Zamawiającego: 

a) 12 szt. figur montowanych na linach, 

b) 3000 mb girland żarówkowych, 

c) 23 szt. kurtyn świetlnych, 

d) 473 szt. dekoracji latarniowych montowanych na słupach oświetleniowych, 

e) 600 mb wąż świetlny Led, 

f) 75 kompletów sznury ledowe, 

g) dekoracja przestrzenna 3D – na fontannach – 3 szt., 

h) dekoracja przestrzenna 3D - bombka stojąca z tronem oraz karoca + dwa 

konie. 

B. montaż elementów iluminacji świątecznych wraz z instalacjami elektrycznymi: 

 12 sztuk figur na linach nad ulicami: ul. 3 Maja, ul. Wiosny Ludów, ul. Nowiny, 

ul. Spółdzielców, ul. Gosławice, ul. Grunwaldzka; 
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 3000 mb girland żarówkowych, 23 szt. kurtyn świetlnych, 75 kompletów 

sznurów ledowych i 600 mb węża świetlnego Led na drzewach ulicznych, 

kładce i budynku Pływalni, 

 473 szt. figur na słupach oświetleniowych: 

 Plac Wolności, ul. Przemysłowa, ul. Leszczynowa, ul. Chopina, ul.3  Maja, 

ul.11 Listopada. ul. Wiosny Ludów, ul. Spółdzielców-Hiacyntowa, Aleje 1-

go Maja, ul. Wyszyńskiego, Wieża Ciśnień, Palenickiego (skwer przy 

kościele), ul. Szpitalna, ul. Kolejowa, Plac Niepodległości, Gosławice. 

Bulwary, 

 Na rondach, skrzyżowaniach i przy pomniku, tj.: 

 rondo Al. 1-go Maja-Wyszyńskiego, 

 rondo Paderewskiego ,  

 rondo Wał Tarejwy – PKS  + pomnik Wyszyńskiego 

 rondo Spółdzielców - Poznańska  

 rondo Kleczewska – Poznańska   

 rondo Kleczewska – Zakładowa   

 rondo Szpitalna  

 rondo Kolska – 3 Maja  

 rondo Chopina – Kleczewska  

 rondo Dworcowa – Kolejowa  

 skrzyżowanie Kolska-Dąbrowskiego  

 dekoracja 4 szt. choinek: plac Wolności, przy budynku Pływalnia- Aleje 1- go 

Maja, Plac Niepodległości- na wysokości budynku Konińskiego Domu Kultury, 

ul. Chopina – parking- choinka istniejąca), 

 3 szt. fontann: Plac Zamkowy, Plac Wolności, Al. 1-go Maja „Marionetka” 

 bombki stojącej z tronem i karocy + dwa konie na Placu Wolności. 

C. ustawienie 3 szt. choinek naturalnych żywych np. świerk o równomiernym 

pokroju i dużym zagęszczeniu gałęzi (2 szt. około 10 m wysokości i 1 szt. około 

5 m wysokości) – choinki dostarcza Wykonawca. Choinki należy ustawić przy 

Urzędzie Miejskim w Koninie (ul. plac Wolności), przy budynku Pływalni (Aleje 1- 

go Maja), na wysokości budynku Konińskiego Domu Kultury (Plac 

Niepodległości) 

D. eksploatację i konserwację wszystkich elementów iluminacji polegającą na 

utrzymaniu ich w stałej sprawności technicznej; 

E. demontaż iluminacji; 

F. przechowywanie na własny koszt zdemontowanych elementów iluminacji. 
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§ 2. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne 

dla wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w sposób staranny, 

sumienny i prawidłowy, zgodnie z postanowieniami umownymi, obowiązującymi 

przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz informacjami 

i wytycznymi ze strony Zamawiającego. 

3. Wymogi związane z realizacją zamówienia obowiązujące Wykonawcę: 

 montowane iluminacje muszą umożliwiać prowadzenie konserwacji latarni 

i opraw nie mogą utrudniać dostępu do opraw lub wnęk słupowych; 

 iluminacje należy montować na latarniach za pomocą opasek zaciskowych; 

 zapewnienie we własnym zakresie wszelkich materiałów oraz potencjału 

technicznego niezbędnych do wykonania prac, a także do posiadania 

niezbędnego zapasu części zamiennych, umożliwiających naprawę zasilania, 

mocowań i elementów iluminacji świetlnych w terminie określonym w 

umowie; 

 ewentualne wykonanie dodatkowych przedłużeń istniejących przewodów 

oponowych w elementach iluminacyjnych; 

 w trakcie funkcjonowania choinek, w razie potrzeby poprawienia mocowania 

elementów wystroju z udziałem podnośnika wykona je w ramach 

zaproponowanej ceny ofertowej (awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, 

dewastacje). 

 w ramach eksploatacji iluminacji należy informować Zamawiającego 

o wszystkich nieprawidłowościach i usterkach iluminacji (żarówek, części 

węży świecących, elementów konstrukcyjnych, itp.) oraz dokonywać 

bieżących napraw. Koszt wszystkich napraw należy uwzględnić w kosztach 

eksploatacji; 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 

 zapewnienie stałej obsługi serwisowej. W przypadku zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub mienia Wykonawca ma obowiązek przystąpić niezwłocznie 

od telefonicznego zgłoszenia faktu przez przedstawicieli Zamawiającego do 

usunięcia usterki lub awarii. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bazy sprzętowo – materiałowej w Koninie lub takiej odległości od Konina, aby 

ww. warunki zostały przez Wykonawcę zapewnione; 

 ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 

BHP, ochronę ppoż.; 
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 ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy; 

 niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu 

umowy lub termin jego zakończenia; 

 utrzymywanie terenu, na którym będą instalowane elementy iluminacji, 

w czasie ich użytkowania jak i w trakcie prowadzonych prac montażowych, 

demontażowych i naprawczych, w stanie gwarantującym bezpieczeństwo 

osób korzystających z tych terenów, w sposób niepowodujący ograniczeń 

w ruchu kołowym i pieszym;  

 zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie montażu i demontażu elementów 

iluminacji. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego 

wykonanych prac. Z wykonanych czynności zostaną sporządzone 

odpowiednie protokoły, które stanowią podstawę zapłaty wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 i § 5. 

5. W przypadku spowodowania awarii lub uszkodzenia urządzeń oświetlenia 

ulicznego w związku z montażem lub nieprawidłową eksploatacją elementów 

iluminacji oraz dewastacji, kradzieży lub innych uszkodzeń elementów 

iluminacji spowodowanych np. warunkami atmosferycznymi, Wykonawca 

natychmiast przystąpi do ich usunięcia na własny koszt, działając w uzgodnieniu 

z właścicielem oświetlenia oraz pokryje wszelkie koszty związane z 

uszkodzeniem i usunięciem awarii. Obowiązek naprawienia szkody obciąża 

w takim wypadku Wykonawcę. 

6. Wykonawca usuwa usterkę lub awarię iluminacji w miejscu jej powstania. 

Koszty związane z robocizną i dojazdem serwisu do zgłaszanej usterki lub awarii 

ponosi Wykonawca. 

7. Czas usunięcia usterki lub awarii nie może być dłuższy niż …...... godzin od 

zgłoszenia. 

8. Przez czas usunięcia usterki lub awarii rozumie się czas, jaki upłynie od 

otrzymania przez Wykonawcę drogą ustną, faksem lub za pomocą poczty 

elektronicznej powiadomienia od Zamawiającego o usterce lub awarii, do 

momentu usunięcia usterki lub awarii. 

§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy : od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 

2022 r. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do: 
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a) zamontowania i podłączenia elementów iluminacji w terminie od dnia 1 

grudnia do dnia 5 grudnia 2021 r. 

b) zdemontowania elementów iluminacji w terminie od dnia 31 stycznia do 

dnia 15 lutego 2022 r. 

c) przechowywania zdemontowanych elementów iluminacji do 30 listopada 

2022 r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w § 3 ust. 

2 pkt a) i b) niniejszej umowy, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

w formie pisemnej. 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

brutto w kwocie  ...........zł (słownie złotych: .... ), w tym: 

a) część I wynagrodzenia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.  zł 

(słownie złotych: ....); 

b) część II wynagrodzenia - od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.  zł 

(słownie złotych: ....) 

obejmujące podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust.1. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, uprawnionym 

do wystawiania faktur VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że do kalkulacji wynagrodzenia określonego w ust. 1 

przyjął co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę / minimalną stawkę 

godzinową, obowiązujące/ą w okresie realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2207). 

§ 5. Warunki płatności wynagrodzenia 

1.  Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie płacone w następujący 

sposób: 

a) za część I wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt a) Wykonawca 

wystawi fakturę do dnia 15.12.2021 r.; 

b) za część II wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt b) Wykonawca 

wystawi fakturę po wykonaniu i odbiorze prac określonych w § 1 ust. 2 pkt. 

E i w terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt b) 
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2.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktury Wykonawcy wystawione na 

podstawie protokołu odbioru prac, w terminie 30 dni od daty złożenia 

prawidłowej faktury w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Rachunek, na który dokonywany będzie przelew wynagrodzenia dla Wykonawcy, 

powinien, w momencie dokonywania przelewu środków przez Zamawiającego, 

znajdować się na tzw. „białej liście”, tj. wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z przepisami ustawy 

o podatku od towarów i usług. W przypadku, kiedy podany na fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy nie znajdzie się w w/w wykazie, Zamawiający w ciągu 7 dni 

od dnia zlecenia przelewu zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym właściwym dla 

siedziby Zamawiającego, celem zwolnienia się z odpowiedzialności solidarnej za 

zobowiązania podatkowe. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 termin ten wynosi 14 dni od dnia 

zlecenia przelewu. 

4.  Za dzień zapłaty uważa się datę przelewu środków z konta Zamawiającego na 

konto wskazane na fakturze Wykonawcy. 

5.  Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych, liczonych 

za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej zapłaty faktury. 

6.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego. 

§ 6. Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów będą: 

Ze strony Wykonawcy: ...................................... (imię i nazwisko), telefon , 

e-mail .................................................................. 

ze strony Zamawiającego: Ewa Socha – pracownik Wydziału Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, tel. (63) 240 – 11 - 44, 

e-mail: ewa.socha@konin.um.gov.pl, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego 

o każdej zmianie siedziby, konta bankowego, danych kontaktowych. Powyższe 

zmiany nie wymagają aneksowania umowy. 

3. Wykonawca nie może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

§ 7. Odbiór prac 

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru prac w części I 

i części II. 

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru prac. 

mailto:ewa.socha@konin.um.gov.pl
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3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych 

przy odbiorze prac, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy. 

6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunięcia 

stwierdzonych wad albo odmowy usunięcia tych wad, Zamawiający może 

powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Zamawiający 

zachowuje jednocześnie prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania 

uzupełniającego. 

§ 8. Kary umowne 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - za każdy element iluminacji 

w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 

20 % wynagrodzenia brutto;  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru prac – 

w wysokości 500zł. za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia 

uzgodnionego jako termin usunięcia wad, jednak łącznie nie więcej niż 20% 

wynagrodzenia brutto; 

c) za nieusunięcie usterki lub awarii w terminie określonym w § 2 ust. 7 

w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę zwłoki liczoną od godziny upływu 

terminu jej usunięcia. 

2.  Odstępujący od umowy zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości  

10,00 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, chyba że 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych 

z  wynagrodzenia Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

4.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadkach, gdy szkoda przewyższa 

wysokość kar umownych. 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 
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a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

b) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. W takim 

przypadku Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

c) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub zakończeniem 

realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 

zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy 

odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Wszelkie uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, 

z powodu której odstąpiono od umowy. 

§ 10. Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku: 

 zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ 

na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę 

treści Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do 

uzyskania zgodności zapisów Umowy z obowiązującym prawem. 

 zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również 

związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza 

zmianę treści Umowy w tym przedmiocie. 

2. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

3. Umowa ulega zmianie / może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

związanych z wystąpieniem Covid–19, które wpływają / mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie Umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1842, ze zm.). 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów 

w sposób polubowny i kompromisowy. W przypadku, gdy strony nie będą mogły 

znaleźć rozwiązania polubownego spór rozstrzygnie sąd właściwy dla lokalizacji 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy 

Zamawiający Wykonawca 


