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U M O W A   nr   ……../2017 

 
 
 
W dniu ……………….. w Bystrzycy Dolnej pomiędzy : 
Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  Bystrzyca Dolna 55A  
58-100 Świdnica działającym na podstawie wpisu do KRS 0000307935 Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia - 
Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

reprezentowanym przez : 
Prezesa – Lidię Mendak 
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 
  
a ………………………………….. 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą   
  
…………………………………………………….. 
……………………………………………………..   
…………………………………………………….. 
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem  ……………….. 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: 
obsługa w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych obiektów wodociągowych i 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100 Świdnica znajdujących 
się na terenie Gminy Świdnica oraz bieżące naprawy i usuwanie awarii instalacji i urządzeń 
na tych obiektach. 
2.  Wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1, wykaz wykonywanych czynności stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia stałego dozoru i wykonania robót na 
instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych w obiektach eksploatowanych przez 
Zamawiającego, polegających w szczególności na :  
a) w zakresie dozoru: 
- prowadzeniu właściwej gospodarki i eksploatacji urządzeń energetycznych, 
- kompletowaniu, prowadzeniu dokumentacji techniczno-ruchowych maszyn, urządzeń    
elektroenergetycznych, 
- comiesięcznym odczytaniu wskazań liczników elektrycznych na obiektach oraz podaniu 
wskazań do zakładu energetycznego, 
- planowaniu cyklicznych przeglądów i remontów maszyn i urządzeń energetycznych oraz 
właściwym ich dokumentowaniu,  
- opracowywaniu zapotrzebowania materiałów na eksploatację, konserwację i remonty  
urządzeń energetycznych,  
- udziale w odbiorach technicznych remontowanych i nowych urządzeń oraz zadań 
inwestycyjnych i remontowych w zakresie prowadzonych spraw energetycznych, 
- ustalaniu przyczyn powstawania awarii i działalności zapobiegawczej, 
- opracowaniu norm i kontroli zużycia energii elektrycznej, 
- ustalaniu porządku pracy urządzeń energetycznych,  
- prowadzeniu sprawozdawczości z zakresu gospodarki energetycznej, 
- utrzymaniu w pełnej sprawności urządzeń elektroenergetycznych (w ruchu ciągłym) w 
obiektach Zamawiającego, 
- prowadzenie analiz przyczyn awaryjności urządzeń energetycznych i działanie na rzecz ich 
wyeliminowania 
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b) w zakresie prac awaryjnych i remontowych: 
- usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektroenergetycznych obiektów wodociągowych i 
kanalizacyjnych, 
- wykonywaniu prac elektroenergetycznych w podległych obiektach Zamawiającego 
zapewniających sprawność techniczną instalacji i urządzeń,         
- bieżące naprawy i przeróbki w zakresie elektroenergetycznym wynikające z potrzeb np. 
podłączenia nowego urządzenia. 
c) w zakresie pomiarów i badań instalacji elektrycznych i urządzeń energetycznych: 
- wykonanie okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznych oraz urządzeń 
energetycznych w obiektach wymienionych w zał. nr 1 zgodnie z opracowanym i 
uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem,  
4. Zamawiający zapewni niezbędne materiały do wykonywania prac wymienionych w   
ustępie 3b, z których Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest rozliczyć się wobec 
Zamawiającego.  
5. W przypadku użycia własnych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia             
Wykonawca  zobowiązany jest użyć materiały :   
    a )  o właściwych parametrach technicznych i jakościowych,                                     
    b) wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadające wymagane                  
atesty, które powinien przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, 
    c )  nie pochodzące z rozbiórki i nie będące wcześniej w eksploatacji . 
6. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz należytą starannością. 
 
 

§ 2 
1. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac związanych z usuwaniem awarii, 

niezbędnych do przywrócenia pracy urządzeń, o których mowa w §1 ust. 3b, w ciągu 2 
godz. od chwili powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu przerw w pracy urządzeń. 
Pozostałe prace remontowe Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

2.  Zakres wykonywanych prac Wykonawca każdorazowo winien wpisać w rejestr znajdujący  
    się na danym obiekcie. 
 

§3 
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania prac stanowiących 
przedmiot umowy określonych w § 1, co potwierdza stosownymi dokumentami stanowiącymi 
integralną część umowy. 
 
        § 4 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac terminowo i bez wad. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu przyczyn , za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w  § 7 ust 1 umowy, 
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §  7 ust 1 umowy za każdą godzinę opóźnienia ponad czas 
określony w § 2 ust 1 umowy, 
3) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 
2.  Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne.  
3. Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych i odszkodowania po odstąpieniu od 
umowy. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną : 
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1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w  § 7 ust. 1 umowy. 
 

§ 6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01-01-2018 r do dnia 31-12-2020 r.                                                                                        
 
 

§ 7 
1. Za czynności dozoru wymienione w §1 ust.3a Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w niezmiennej wysokości ………………. zł  netto 
(słownie: …………………………………………………………….). 
2. Za wykonane prace awaryjne i remontowe wymienione w §1 ust. 3b oraz użyte materiały 
własne Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na 
podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac w oparciu o następujące składniki: 
    - stawka roboczogodziny – ………. zł/rb , 
    - koszty pośrednie  -  ……………… %, 
    - narzut zysku – …………………… % , 
    - stawka za 1 km przejechanych km ……….. zł/km (dotyczy prac awaryjnych), 
    - koszty zakupu do materiałów – ….%  do ceny zakupu materiałów. 
3. Za wykonanie okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznych w obiektach    
określonych §1 ust.3c Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o 
następujące składniki: 
    - stawka roboczogodziny – …………. zł/rb , 
    - koszty pośrednie  -  ……………….. %, 
    - narzut zysku – …………………….. %, 
oraz obowiązujące w tym zakresie normy kosztorysowe, na podstawie sporządzonej przez 
Wykonawcę za dany miesiąc dokumentacji. 
4. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca naliczy obowiązujący podatek 
VAT. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 będzie płatne co miesiąc po otrzymaniu 
faktury przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od czasu realizacji zamówienia oraz po 
pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania robót, na konto Wykonawcy :  Nr 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 8. 
Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za uprzednim dwumiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 
 

§ 9. 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu. 
 

 § 10. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, prawa budowlanego oraz prawa energetycznego. 
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo  

dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 
 

§ 11. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
            Wykonawca :                                                                     Zamawiający : 
 
 
 
..................................................                                 ............................................................... 
 



Zał. nr 1 do umowy nr  .................  z  dnia .........      Wykaz obiektów będących w posiadaniu ŚGPK

L.p. Nazwa obiektu Adres

1 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG WITOSZÓW DOLNY  

2 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 WITOSZÓW DOLNY  

3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 2 WITOSZÓW DOLNY  

4 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 WITOSZÓW DOLNY  

5 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P4 WITOSZÓW DOLNY  

6 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 5 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 15

7 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P6 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 18

8 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 7 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 19

9 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 8 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 20

10 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 9 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 21

11 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 10 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 22

12 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 11 WITOSZÓW GÓRNY przy nr 25

13 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P-1 BYSTRZYCA DOLNA DZ. NR 329

14 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P-2 BYSTRZYCA DOLNA DZ.NR 330

15 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW MOKRZESZÓW obok 144

16 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PSZENNO  

17 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SŁOTWINA  

18 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KRZYŻOWA

19 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  P2 KRZYŻOWA

20 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 KRZYŻOWA 42

21 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P4 KRZYŻOWA

22 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P 5 KRZYŻOWA 10A
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Zał. nr 1 do umowy nr  .................  z  dnia .........      Wykaz obiektów będących w posiadaniu ŚGPK

L.p. Nazwa obiektu Adres

23 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW GRODZISZCZE 32

24 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 GRODZISZCZE

25 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 GRODZISZCZE

26 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 GRODZISZCZE

27 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P4 GRODZISZCZE

28 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P5 GRODZISZCZE

29 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW KOMORÓW

30 STACJA UZDATNIANIA WODY MIŁOCHÓW

31 STACJA UZDATNIANIA WODY KOMORÓW

32 STACJA UZDATNIANIA WODY JAGODNIK

33 HYDROFORNIA MOKRZESZÓW  

34 HYDROFORNIA MOKRZESZÓW  

35 HYDROFORNIA PW 1 WITOSZÓW DOLNY  

36 POMPOWNIA WODY "KROKUS" WITOSZÓW DOLNY  

37 HYDROFORNIA P II WITOSZÓW DOLNY  

38 TYMCZASOWY PL. BUDOWY(woda) POGORZAŁA DZ. NR 127/5

39 POMPOWNIA WODY W POGORZALE POGORZAŁA DZ. NR 112/21

40 PRZEPOMPOWNIA WODY POGORZAŁA dz.92

41 HYDROFORNIA OPOCZKA  

42 POMPOWNIA WODY WIERUSZÓW  

43 HYDROFORNIA PW I LUTOMIA GÓRNA 

44 CHLOROWNIA LUTOMIA GÓRNA 
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Zał. nr 1 do umowy nr  .................  z  dnia .........      Wykaz obiektów będących w posiadaniu ŚGPK

L.p. Nazwa obiektu Adres

45 HYDROFORNIA PW II LUTOMIA GÓRNA

46 HYDROFORNIA PW III LUTOMIA GÓRNA

47 HYDROFORNIA STACHOWICE  

48 HYDROFORNIA BURKATÓW  

49 HYDROFORNIA "MANHATAN" BYSTRZYCA GÓRNA  

50 HYDROFORNIA "BOISKO" BYSTRZYCA GÓRNA  

51 POMPOWNIA WODY LUBACHÓW dz/133

52 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  P1 BOLEŚCIN

53 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  P1 JAGODNIK

54 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW  P2 JAGODNIK

55 SIEDZIBA SPÓŁKI BYSTRZYCA DOLNA 55A
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Załącznik nr 2 do umowy  nr …….   z dnia …… 

 

 

WYKAZ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI 
 

 

1. Czynności wykonywane co miesiąc. 

 
 Oględziny SUW Komorów , Jagodnik , Miłochów. 

Sprawdzenie: 

 Stanu ochrony podstawowej . 

 Stanu połączeń wyrównawczych . 

 Aparatury  kontrolno – pomiarowej . 

 Pracy urządzeń napędowych. 

 Działania wyłączników różnicowoprądowych.  

 Wykonanie drobnych prac konserwacyjnych. 

 Sprawdzenie stanu technicznego stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW 

Komorów i SUW Jagodnik wraz z próbnym uruchomieniem . 

 Oględziny słupowej stacji transformatorowej na SUW Komorów. 

 Odczyty liczników energii elektrycznej w wybranych obiektach i przekazanie wskazań do 

dystrybutora energii. 

 Serwis awaryjny pozostawanie w ciągłej gotowości do świadczenia usługi 7 dni w 

tygodniu  ( przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 4 godziny ). 

 

2. Czynności wykonywane co dwa miesiące. 
 

 

 Oględziny oczyszczalnia ścieków Krzyżowa i Mokrzeszów , przepompownia ścieków 

Pszenno  i wszystkich przepompowni wody. 

Sprawdzenie: 

 Stanu ochrony podstawowej . 

 Stanu połączeń wyrównawczych . 

 Aparatury  kontrolno – pomiarowej . 

 Pracy urządzeń napędowych. 

 Działania wyłączników różnicowoprądowych  

 Wykonanie drobnych prac konserwacyjnych. 



 

3. Czynności wykonywane co trzy miesiące. 
 

 

 Oględziny wszystkich przepompowni ścieków. 

Sprawdzenie: 

 Stanu ochrony podstawowej . 

 Stanu połączeń wyrównawczych . 

 Aparatury  kontrolno – pomiarowej . 

 Pracy urządzeń napędowych. 

 Działania wyłączników różnicowoprądowych.  

 Wykonanie drobnych prac konserwacyjnych. 

 

  

 

 


