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Czarnocin dnia 12.12.2014 

Znak sprawy: RBG.271.35.2014 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  

/Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami / 

 
I. Zamawiający:  Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin 
                          REGON 291010033, NIP 6050023070               

tel. 413512028,  faks 413512029, e-mail: ug@czarnocin.com.pl 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Czarnocin w roku 2015” 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Specyfika głównych wymagań 

Przedmiotem zamówienia jest: 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin, składającego się z 715 punktów 
oświetleniowych, a w szczególności sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym polegającym na: 

 dokonywaniu oględzin sieci oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo- rozdzielczych w celu 
wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu oświetlenia ulicznego, 

 naprawie uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk    
bezpiecznikowych, kabli itp., 

 wymianie uszkodzonych bezpieczników, styczników, fotorezystorów, źródeł światła, przekaźników 
zmierzchowych, opraw, wysięgników, słupów itp., 

 czyszczeniu opraw łącznie z kloszami, 

 konserwacji szafek kablowych, oświetleniowych i tablic w stacjach, 

 lokalizacji oraz awaryjnej naprawie i uzupełnianiu uszkodzonych odcinków kabli sterujących                        
i oświetleniowych, 

 sprawdzaniu stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 

 sprawdzaniu poziomu hałasu i drgań źródeł światła, 

 sprawdzaniu wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, 

 ustawianiu i regulacji przekaźników zmierzchowych, 

 uzupełnianiu brakujących lub zdewastowanych kloszy, opraw, wysięgników, szafek, zamków                         
i zamknięć, 

 wycinka gałęzi w okolicach punktów świetlnych, 

 wykonywaniu innych nie wymienionych wyżej czynności i prac, koniecznych dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania oświetlenia ulicznego, 

 wykonaniu pomiarów eksploatacyjnych, 

 sporządzaniu protokołów dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu,                            
o który dokonana została konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywanie ich 
pismem na adres Zamawiającego. 

2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów: CPV 50232100-1 

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy – wg załączonego wzoru 
formularza ofertowego (załącznik nr 1), 
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, 

3) kserokopię potwierdzoną za zgodność zaświadczenia „Prace pod napięciem w sieciach                            
i instalacjach elektrycznych do 1 kV”, 

4) oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez zamawiającego (oświadczenie wg 
załącznika nr 3), 

5) kserokopię potwierdzoną za zgodność świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do 
zajmowania się eksploatacją  urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru, 

6) parafowany wzór umowy (załącznik nr 2). 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  
        przekazywania oświadczeń i dokumentów 
 
1.Zamawiający informuje, że wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów w ogłoszeniu, 
sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                      
i Wykonawcy przekazują pisemnie. 
2.Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem faksu lub 
poczty elektronicznej (e-mail). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane 
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) należy przesyłać na numer faksu 413512029 lub 
email: ug@czarnocin.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00. Przesłane informacje 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem ustawowych 
terminów i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku przekazywania przez 
Zamawiającego dokumentów  albo informacji faksem lub poczty elektronicznej (e-mail) Zamawiający 
będzie żądał niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania faksu lub poczty elektronicznej (e-mail). 
3.Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu) lub poczty elektronicznej (e-mail) niż zostało to 
określone w ogłoszeniu może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią 
przekazanej informacji we właściwym terminie. 
4.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub 
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
5.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 
6.Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 
7.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania jest Jolanta Kubicka pod nr tel. 413512028 wew. 235  faks: 413512029 e -mail: 
j.kubicka@czarnocin.com.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:00 – 14:00. 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na 
konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin w roku 2015”, w sekretariacie Urzędu 
Gminy  w Czarnocinie lub przesłać przesyłką pocztową na adres Zamawiającego podany w punkcie I. 
Termin składania ofert – do dnia 19 grudnia 2014 r. do godziny  12:00. 
Oferta otrzymana po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 
Czarnocin, sala konferencyjna w dniu 19 grudnia 2014 r. o godz. 12:15. 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu oferty, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

mailto:ug@czarnocin.com.pl
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4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone                  
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga. 

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy 

2. Wzór umowy 

3.   Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez zamawiającego 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                          / - / Maria Kasperek 
                                                                                                              Wójt Gminy 
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                                                                                                                                                 Załącznik nr 1 
 

         
           ……………………………….. 
(nazwa Wykonawcy lub pieczęć firmowa) 

 
FORMULARZ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 

na 
 „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2015” 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
........................................................................................................................................................................ 

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

NIP: ............................................................................... 

REGON: ........................................................................ 

Numer rachunku bankowego: 

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

2. Oferta cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
 
Niniejszym oferuje się wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

a) Cena netto przedmiotu zamówienia……………………………………………….......…zł  
 
słownie…………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Podatek VAT 23 % co stanowi kwotę………………………..........................……..….zł 

słownie …………………………………………………………………………………........................................... 

c) Cena brutto przedmiotu zamówienia…………………………………………….......…  zł 

słownie………………………………………………………………………………………………………………..... 

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego                 
i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego 
wykonania zamówienia. 
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ……………………………………………………………………………….. 
2)………………………………………………………………………………… 
3)............................................................................................................. 
4)............................................................................................................. 
5)............................................................................................................. 
6)............................................................................................................. 
         
 
 
        ....................................................................... 
          (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)* 
 
 
 
 
 
 
 
* w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis 



RBG.271.35.2014 Strona 5 

 

                    
                Załącznik nr 2 
 

Umowa nr …......................... 
o usługi  

 
zawarta w dniu …….......……… roku w Urzędzie Gminy w Czarnocinie pomiędzy Gminą Czarnocin, 
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin REGON 291010033, NIP 6050023070 zwaną dalej Zamawiającym 
reprezentowanym przez: 
 
Panią Marię Kasperek - Wójt Gminy Czarnocin 
zwaną dalej Zamawiającym 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pana Zbigniewa Piś 
a  
……………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym/ą przez: 
……………………………………………………………………………………………………. 
zwanym/ą dalej Wykonawcą 
 
została spisana umowa o następującej treści: 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w dniu ….......................2014 roku wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami/ została zawarta 
umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na „Konserwacji 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2015” składającego się z 715 punków 
oświetleniowych. 
2.Na przedmiot umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się następujący zakres 
rzeczowy, który w całości zgodnie z ofertą z dnia.............................roku stanowiącą załącznik nr 1 do 
umowy Wykonawca wykonuje osobiście: 
1)dokonywanie oględzin sieci oświetlenia ulicznego oraz punktów pomiarowo- rozdzielczych  w celu 
wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu oświetlenia ulicznego, 
2)naprawia uszkodzone styki, połączenia, przewody w oprawach i słupach, wnęki   bezpiecznikowe, 
kable itp. 
3) wymienia uszkodzone bezpieczniki, styczniki, fotorezystory, źródła światła, przekaźniki zmierzchowe, 
oprawy, wysięgniki, słupy itp. 
4)czyszczenie opraw łącznie z kloszami, 
5)konserwacja szafek kablowych, oświetleniowych i tablic w stacjach, 
6)lokalizacja oraz awaryjna naprawa i uzupełnianie uszkodzonych odcinków kabli sterujących                                
i oświetleniowych, 
7)sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej 
8)sprawdzanie poziomu hałasu i drgań źródeł światła, 
9)sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, 
10)ustawianie i regulacja przekaźników zmierzchowych, 
11)uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych kloszy, opraw, wysięgników, szafek, zamków                             
i zamknięć, 
12)wycinanie gałęzi w okolicach punktów świetlnych, 
13)wykonywanie innych nie wymienionych wyżej czynności i prac, koniecznych dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania oświetlenia ulicznego, 
14)wykonanie pomiarów eksploatacyjnych, 
15)sporządzanie protokołów dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu o który 
dokonana została konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywanie ich pismem na adres 
Zamawiającego. 
 

§ 2 
Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w okresie: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

§ 3 
1.Wykonawca oświadcza, że posiada przygotowanie zawodowe w zakresie przedmiotu umowy co 
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udowadnia następującymi dokumentami: 
1)kserokopią potwierdzoną za zgodność zaświadczenia  „Prace pod napięciem w sieciach i instalacjach 
elektrycznych do 1 kV”, 
2)kserokopią potwierdzoną za zgodność świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do  zajmowania 
eksploatacją  urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru, 
3)oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez zamawiającego (oświadczenie wg załącznika nr 
3 do zapytania ofertowego), 
Dokumenty te stanowią złączniki nr 2, nr 3, nr 4 do niniejszej umowy 
2.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie realizowany będzie z zachowaniem należytej 
staranności mierzonej dyspozycjami art. 355 kodeksu cywilnego. 
 

§ 4 
1.Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: …………. zł 
słownie: …………………………………………………………………...….. 
2.Do wynagrodzenia ryczałtowego netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi 
kwotę: ………………………. zł słownie: ………............…………………….... 
3.Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za przedmiot umowy wynosi zatem: …….........…….. zł, 
słownie:………………………………………………………………………………….……. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie płatne jest przelewem na konto Wykonawcy nr …..................................................... 
w terminie do 30 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia przez Wykonawcę   Zamawiającemu  
faktury wystawianej w okresach kwartalnych. 
 

§ 6 
Podstawą wystawienia faktury kwartalnej będzie sporządzony przez Zamawiającego i Wykonawcę 
protokół  z dokonanych oględzin i stanu technicznego oraz dokonana konserwacja poszczególnych 
urządzeń oświetlenia ulicznego w tym kwartale. 
 

§ 7 
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może ulec zmianie w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy. 
2. Niedoszacowanie któregokolwiek z elementów robót wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym z dnia 
12.12.2014 r. nie ma wpływu na cenę ryczałtową i nie rodzi podstaw do zwiększenia jej wysokości. 
 

§ 8 
1.Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej konserwacji urządzeń oświetleniowych i utrzymania ich                     
w pełnej sprawności technicznej. 
2.W przypadku wystąpienia awarii oświetlenia „Wykonawca” zobowiązuje się na jej usunięcie w ciągu 72 
godz. licząc od daty zgłoszenia. 
3.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobowy system przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
funkcjonowania oświetlenia ulicznego pod nr telefonu:....................... 
4.Wykonawca zobowiązuje się do popisania z Rejonowym Zakładem Energetycznym działającym na 
terenie gminy Czarnocin porozumienia o współpracy. 
5.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót konserwacyjnych oświetlenia ulicznego 
zainstalowanego na liniach napowietrznych z zachowaniem technologii prac pod napięciem                               
w porozumieniu z Rejonowym Zakładem Energetycznym działającym na terenie Gminy Czarnocin. 
6.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 
7.Strony ustalają, że ewentualne awarie zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie na  
numer......................... lub pisemnie przez Zamawiającego. 
 

§ 9 
1.Prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego należy wykonywać bez wyłączania linii nn stosując                         
w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, 
wymagających wyłączenia linii, Wykonawca: 
1)Powiadamia Rejonowy Zakład Energetyczny o planowanym terminie wykonania prac z tygodniowym 
wyprzedzeniem. 
2)Przystępuje do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników Pogotowia Energetycznego linii niskiego 
napięcia i dopuszczeniu Wykonawcy do pracy. 
3)Powiadomi Rejonowy Zakład Energetyczny o zakończeniu prac i gotowości urządzeń do załączania linii 
po napięcie. 
2.Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu niezbędnego do 
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wykonania określonych prac. 
3.Strony zgodnie ustalają, że wszelkie koszty związane z wyłączeniem linii oraz dopuszczenia do pracy                    
w Rejonowym Zakładzie Energetycznym działającym na terenie gminy Czarnocin ponosi Wykonawca. 
  

 
§ 10 

1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót elektrycznych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych                       
w związku z prowadzonymi robotami elektrycznymi, w tym pojazdów mechanicznych. 
2.Zakres i warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
3.Polisa nr …...........z dnia …............................roku wydana przez …...................................poświadczona 
za zgodność z oryginałem stanowi załącznik numer 6 do niniejszej umowy. 
 

§ 11 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy materiałów odpowiadających 
jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonych w Ustawie 
Prawo Budowlane. 
2.Wykonawca udziela na wmontowane materiały gwarancji określonej przez producenta nie krótszej niż                
3 miesięcy. 
3.Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 
4.Dokument określający 3 miesięczny termin realizacji uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne 
wystawiony przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 1 do protokołu odbioru końcowego robót 
elektrycznych. 
5.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych                         
w przedmiocie umowy w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe telefonicznie lub w innym terminie 
uzgodnionym przez Strony. 

§ 12 
1.Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3000,00 zł                                    
w formie ................... 
2.Ustala się że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3.Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia                    
i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie 
4.Strony ustalają, że w razie wad przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony nawet bez 
upoważnienia sądu, o którym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego, do usunięcia wad tego 
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy z zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie – art. 
480 § 3 kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
1.Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej 
umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy – kary umownej. 
2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, zależnych od Wykonawcy w wysokości 
5.000,00 zł wynagrodzenia za przedmiot umowy w złotych, 
b)za zwłokę w usunięciu awarii w przedmiocie umowy stwierdzonej w czasie obowiązywania niniejszej 
umowy lub w okresie umowy gwarancji w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 
następnego dnia po dniu wyznaczonym na jej usunięcie przez Zamawiającego, 
c)Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przed sądami 
powszechnymi. 
d)Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami 
umownymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 
 

§ 14 
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 
 

§ 15 
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Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
2013 poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 509 § 1 i art. 514 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. wyłącza się zbywalność wierzytelności wynikających                         
z niniejszej umowy.) 
 

§ 16 
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności                        
i muszą być akceptowane przez strony umowy z zastrzeżeniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami ). 
 

§ 17 
1.W wypadkach nieuregulowanych przepisami o zleceniu odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy kształtuje się na podstawie ogólnych przepisów art. 471                        
i następnych Kodeksu cywilnego o skutkach  niewykonania zobowiązania. 
2.W razie nie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Strony przyjmują zasadę 
pełnego odszkodowania przewidzianą art. 361 kodeksu cywilnego. 
 

§ 18 
1.Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie na tydzień naprzód na koniec tygodnia 
kalendarzowego. Powinien jednak zwrócić Wykonawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego 
wykonania zlecenia. Zamawiający obowiązany jest także uiścić cześć wynagrodzenia odpowiadającą 
dotychczasowym czynnościom Wykonawcy, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 
powinien także naprawić szkodę. 
2.Wykonawca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie na tydzień naprzód na koniec tygodnia 
kalendarzowego. Jednakże jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu jest odpowiedzialny za 
szkodę Zamawiającego. 
3.Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron. 
 

§ 19 
Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 20 

1.Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 750 kodeksu cywilnego. 
2.Do umowy stosuje się przepisy tytułu XXI Kodeksu cywilnego o zlecaniu odpowiednio. 
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 21 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,                          
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 22 
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki od  nr 1 do nr 6 
 
Załączniki: 
1)Oferta Wykonawcy 
2)Kserokopie potwierdzoną za zgodność zaświadczenia „Prace pod napięciem w sieciach instalacjach 
elektrycznych do 1 kV”, 
3) Kserokopie potwierdzoną za zgodność świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do  zajmowania 
eksploatacją  urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru, 
4)Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez zamawiającego (oświadczenie wg załącznika nr 
3 do zapytania ofertowego), 
5) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
6) Polisa Ubezpieczeniowa Nr ... z dnia … 

Podpisy stron umowy 
 

              Zamawiający                                                                                       Wykonawca 
 
 
 
 
 Skarbnik Gminy 
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                          Załącznik nr 3 
   
                   
        …………………………………......... 
                                  (miejscowość , data) 
………………………………...................... 
(nazwa Wykonawcy lub pieczęć firmowa) 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ 
STAWIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
dot. udzielenia zamówienia publicznego 

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30000 euro 
na „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin w roku 2015 roku” 

 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................................................... 

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

Siedziba Wykonawcy: .................................................................................................................................... 

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

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego oświadczam/my, że: 
 
 
1.posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2.posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
3.dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
4.znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
 
 
 
 
 
 
        
 ........................., dn. .........................                                          ........................................................ 
                                                                                                                        Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń    
                                                                                                                      wiedzy w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
 

 
 
 
 
 
 
Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się                        
o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się                                   
o zamówienie lub Pełnomocnik w ich imieniu. 


