
RBG.271.1.2016 Strona 1 
 

Czarnocin dnia 08.03.2016 r. 

Znak sprawy: RBG.271.1.2016 

 

Zapytanie ofertowe 

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

/Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami / 

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

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

zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zamówienia: 

 „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2016 r. do dnia 
31.03.2017 r.” 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 
31.03.2017 r., składającego się z 715 punktów zlokalizowanych w 24 miejscowościach. Konserwacja 
dotyczy wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego funkcjonującego na terenie Gminy Czarnocin 
zabudowanego na słupach stanowiących własność PGE. 
2. Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy: 
- opraw oświetleniowych z wysięgnikiem, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia ochronne), 
- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego, 
- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów 
napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego, 
- aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym, 
- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych, 
- szaf kablowych i pomiarowo- rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo- sterujących 
oświetlenia podwieszanego, 
- słupów oświetleniowych w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia 
tych wnęk, 
3. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym obejmuje: 
- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej, 
- czyszczenie i konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych, 
- kontrolę i konserwację złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci, 
- wymianę uszkodzonych bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych, styczników, fotorezystorów, 
przekaźników zmierzchowych itp., 
- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników, 
- wymianę uszkodzonych opraw i wysięgników nienadających się do dalszej eksploatacji, 
- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, 
- wymianę uszkodzonych źródeł światła, 
- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, 
- naprawę uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, 
kabli itp., 
- konserwację konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek, 
- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, 
- uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk itp., 
- malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów, 
- wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, 
- lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia, 
- wymianę uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami 
napowietrznymi n.n., 
- pomiary eksploatacyjne (rezystencja uziemień ochronnych, izolacji kabli, skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej), 
- ustawianie i regulację zegarów sterowniczych, 
- wykonywanie innych niewymienionych wyżej czynności i prac koniecznych dla: 

 zapewnienia sprawnego funkcjonowania oświetlenia ulicznego,  



RBG.271.1.2016 Strona 2 
 

 utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi 
przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych oraz wymogów 
bezpieczeństwa, 

- całodobową dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetlenia ulicznego, 
- sporządzanie protokołów dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonana 
została konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywanie ich pismem na adres Zamawiającego. 
4. Konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego mogą zajmować się osoby, które posiadają aktualne 
świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                 
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi 
zmianami/ w zakresie: 
- dozoru- dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, 
czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, 
- eksploatacji- dla wykonujących prace w zakresie konserwacji- czynności związane z zabezpieczeniem              
i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego- posiadające dodatkowo 
uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN). 
5. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany jest do: 
- prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego,  
- podpisania z RZE „Zasad współpracy”. 
6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, z wyjątkiem materiałów 
niezbędnych do wymiany uszkodzonych opraw oświetleniowych. 
7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały przedstawione w Projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
8. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów: CPV 50232100-1. 
9. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
III. Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. 
 
IV. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena. 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg załączonego wzoru- załącznik nr 1, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) zaświadczenie/zaświadczenia osoby/osób, które będą wykonywać prace w ramach realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanych uprawnień  „Prace pod napięciem w sieciach            
i instalacjach elektrycznych do 1 kV”, 

4) oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego- wg załączonego wzoru- 
załącznik nr 3, 

5) świadectwo/ świadectwa kwalifikacyjne osoby/osób, które będą wykonywać prace w ramach 
realizacji przedmiotu zamówienia uprawniające do zajmowania się eksploatacją  urządzeń 
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. 

2. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 

 

VI. 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 faxu lub poczty 
elektronicznej (e-mail). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za 
pomocą faxu lub poczty elektronicznej (e-mail) należy przesyłać na numer faxu 413512029 lub email: 
ug@czarnocin.com.pl. 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 faxem lub pocztą 
elektroniczną (e-mail) Zamawiający będzie żądał niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania faxu lub 
poczty elektronicznej (e-mail). 

mailto:ug@czarnocin.com.pl
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3.Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faxu) 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. 
8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VII. 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. 413512305,  fax: 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. poniedziałek w godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku 
w godzinach 7:00-15:00.  . 

VIII. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Oferta na: „Konserwację 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.”, w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Czarnocinie lub przesłać przesyłką pocztową na adres Zamawiającego podany w punkcie 
I. 
Termin składania ofert – do dnia 15 marca 2016 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 15 marca 2016 r. o godz. 12:10. 

IX. 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, a ponadto należy przedstawić cenę netto                       
i brutto za miesięczne świadczenie usług objętych umową wraz z podaniem należnej stawki VAT. 
Podana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna stanowić kalkulację ceny za miesięczne 
świadczenie usług pomnożonej przez okres trwania umowy. 

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. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

X. 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 ofertowy 

2. Wzór umowy 

3.   Oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych przez Zamawiającego 

          Sporządzający:   Jolanta Kubicka         ZATWIERDAJĄCY: Wójt Gminy (-) Maria Kasperek 
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                                                                                                                                        Załącznik nr 1 

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

 
OFERTA 

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

na 
 

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2016 r. do dnia 
31.03.2017 r.” 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: 
........................................................................................................................................................................ 

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

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

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

Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………. 

e-mail………………………….………, fax…………..…………………. tel. ……………………………………… 

2. Oferta cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 01.04.2016 r. 
do dnia 31.03.2017 r.: 
 
Niniejszym oferuje się wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

a)Cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia ( w okresie 12 miesięcy): 
 
………………………………………………zł 
 
słownie…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

c) Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (w okresie 12 miesięcy): 

……………………………………………..zł 

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

3. Cena określona w ust. 2 za wykonanie przedmiotu zamówienia wynika z pomnożenia okresu 

trwania umowy tj. 12 miesięcy oraz poniżej określonej ceny za miesięczne świadczenie usług:   

a) Cena miesięczna netto………………………………………………… zł 

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

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

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

c) Cena miesięczna brutto………………………………………………….zł 

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

3. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego podanymi w Zapytaniu 
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ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 
2) uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty i do właściwego wykonania 
zamówienia. 
4. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
5. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 
1) …………………………………………………… 
2)…………………………………………………… 
3)....................................................................... 
4)....................................................................... 
…………..         
 
 
        ....................................................................... 

(Podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki) 

 
 

………………………………, dnia ……………….r. 

 
                    
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RBG.271.1.2016 Strona 6 
 

 
 
 
                                                                                                                                                 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 ….......................2016 roku wyboru oferty 
Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 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 od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.” 
składającego się z 715 punktów oświetleniowych, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego 
i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia………… stanowiącej załącznik 
nr 1 do umowy. 
2.Na przedmiot umowy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się następujący zakres rzeczowy: 
- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, 
- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych, 
- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci, 
-wymiana uszkodzonych bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych, styczników, fotorezystorów, 
przekaźników zmierzchowych itp. 
- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników, 
- wymiana uszkodzonych opraw i wysięgników nienadających się do dalszej eksploatacji, 
- wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw, 
- wymiana uszkodzonych źródeł światła, 
- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, 
- naprawa uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, 
kabli itp., 
- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników, przewieszek, 
- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, 
-uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.,  
- malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów, 
- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, 
- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia, 
- wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami 
napowietrznymi n.n., 
-pomiary eksploatacyjne (rezystencja uziemień ochronnych, izolacji kabli, skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej), 
- ustawianie i regulacja zegarów sterowniczych, 
- wykonywanie innych niewymienionych wyżej czynności i prac koniecznych dla: 

 zapewnienia sprawnego funkcjonowania oświetlenia ulicznego,  

 utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi 
przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych oraz wymogów 
bezpieczeństwa, 

- całodobowa dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetlenia ulicznego, 
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- sporządzanie protokołów dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonana 
została konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywanie ich Zamawiającemu. 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został opisany w Zapytaniu ofertowym z dnia ……. r. 
stanowiącym załącznik nr…. do niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w okresie: od dnia 01.04.2016 r. do dnia 
31.03.2017 r. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą prace będące przedmiotem 
niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych 
obowiązków tj. aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci /Dz. U. z 2003 r. 
Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami/ w zakresie: 
- dozoru- dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, 
czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego, 
- eksploatacji- dla wykonujących prace w zakresie konserwacji- czynności związane z zabezpieczeniem              
i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego- posiadające dodatkowo 
uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN). 
2. Wykonawca wskazuje następujące osoby upoważnione do wykonywania prac będących przedmiotem 
niniejszej Umowy: 
……………….. 
3. Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w ust. 2 posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe o 
których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, na dowód czego przedkłada: 
1) potwierdzoną za zgodność kserokopię zaświadczenia  „Prace pod napięciem w sieciach i instalacjach 
elektrycznych do 1 kV”, 
2)potwierdzoną za zgodność kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do  zajmowania się 
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 od nr …, do nr ….. niniejszej umowy. 
4. Strony postanawiają, że prace objęte Umową mogą wykonywać wyłącznie osoby wskazane w ust. 2 
niniejszego paragrafu. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie                 
w wykazie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2. Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany w 
wykazie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem, że nowo upoważnione osoby 
będą posiadały kwalifikacje, o których mowa w ust. 1. W przypadku upoważnienia nowych osób, 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób 
do wykonywania prac objętych Umową, określonych w ust. 3. Zmiana osób upoważnionych wymaga 
każdorazowo pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym odmowa zatwierdzenia może 
nastąpić wyłącznie z ważnych powodów  i wymaga uzasadnienia. Strony postanawiają, że zmiana osób 
upoważnionych do wykonywania prac objętych Umową nie stanowi zmiany niniejszej Umowy 
5. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, 
którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub 
zaniechania.  
6.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie z zachowaniem należytej staranności 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Wykonawcę, zgodnie z art. 
355 § 2 kc. 
 

§ 4 
1.Za wykonanie prac objętych Umową strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
netto: …………. zł słownie: …………………………………………………………………...….. 
2.Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości ……..%, co 
stanowi kwotę: ………………………. zł słownie: ………............…………………….... 
3.Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za prace objęte Umową wynosi zatem …….........…….. zł, 
słownie:……………………………………………………………………………… 
4.Strony ustalają, że wynagrodzenie za cały okres trwania Umowy wynosi: 
brutto: …………………….. zł (słownie:……..), w tym: 
-  podatek VAT w wysokości ……%, co stanowi kwotę ………… zł (słownie……………….), 
-  kwota netto ……………… zł (słownie:………..). 
       

§ 5 
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Wynagrodzenie płatne jest przelewem na konto Wykonawcy nr …..................................................... 
w terminie 14 dni licząc od następnego dnia po dniu złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu  faktury 
za usługi świadczone w danym miesiącu. 
 

§ 6 
Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzona przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca 
informacja o wykonanych pracach, o której mowa w § 8 ust. 9 niniejszej Umowy oraz sporządzony przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru wskazanych przez Wykonawcę prac. 
 

§ 7 
1.Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w Umowie ma charakter ryczałtowy i nie może ulec zmianie 
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy. 
2. Niedoszacowanie któregokolwiek z elementów robót wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym                 
z dnia ………..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. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego wykonywana będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 
3.Awarie urządzeń oświetlenia ulicznego zgłaszane będą Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, 
pocztą elektroniczną- na adres e-mail:……………,faxem na nr …………. lub telefonicznie na nr ………… 
4.W przypadku wystąpienia awarii oświetlenia Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 3 
dni roboczych od daty zgłoszenia.  
5. W wyjątkowych sytuacjach jeśli ze względów technicznych obiektywnie nie będzie możliwe usunięcie 
awarii w określonym w ust. 4 terminie, Wykonawca powiadamia pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem 
Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, uzasadniając i w miarę potrzeby wykazując powody niemożliwości 
dochowania terminu. O ile wyjaśnienia Wykonawcy nie budzą uzasadnionych wątpliwości  Zamawiającego, 
usunięcie awarii nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym w protokole spisanym przez Wykonawcę                  
i przedstawiciela Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni od wystąpienia awarii, chyba że 
Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie awarii w terminie dłuższym.  
6. Wykonawca jest obowiązany każdorazowo zgłosić Zamawiającemu usunięcie awarii. Przez termin 
usunięcia awarii należy rozumieć wykonanie robót przez Wykonawcę i zgłoszenie zakończenia prac 
Zamawiającemu w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub faxem.  
7.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobowy system przyjmowania zgłoszeń w sprawie 
funkcjonowania oświetlenia ulicznego pod nr telefonu:....................... 
8. Pozostałe prace konserwacyjne (poza usuwaniem awarii) winny być wykonywane w terminach 
wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń, 
utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na 
wniosek Zamawiającego. W przypadku zlecenia Wykonawcy określonych prac przez Zamawiającego, 
Zamawiający wyznaczy równocześnie Wykonawcy odpowiedni, rozsądny termin na ich wykonanie. Przez 
dotrzymanie terminu przez Wykonawcę rozumie się wykonanie zleconych prac i zgłoszenie w tym terminie 
ich wykonania Zamawiającemu pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem. 
9.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej 
oświetlenia ulicznego, zapisów prac konserwatorskich i zgłoszeń awarii oraz przedkładania miesięcznych 
informacji z wykonywanych prac stanowiących załącznik do faktury. 
10. W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia osób postronnych w wyniku wystąpienia 
zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, pełną odpowiedzialność za ten stan ponosi 
Wykonawca. 
11. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do podpisania                       
z Rejonowym Zakładem Energetycznym działającym na terenie gminy Czarnocin porozumienia tzw. „Zasad 
współpracy”. 
12.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. 
13.Przedmiot zamówienia będzie wykonany przy użyciu sprzętu i z materiałów Wykonawcy, z wyjątkiem 
materiałów niezbędnych do wymiany uszkodzonych opraw oświetleniowych, w szczególności opraw 
oświetleniowych z żarówką, wysięgników oraz uchwytów montażowych, które dostarczy Wykonawcy 
Zamawiający. Strony ustalają, że w przypadku konieczności wymiany uszkodzonej oprawy oświetleniowej, 
zakres materiałów niezbędnych do montażu nowej oprawy zostanie każdorazowo ustalony z Wykonawcą. 

§ 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: 
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1)Powiadamia Rejonowy Zakład Energetyczny o planowanym terminie wykonania prac                                                   
z jednotygodniowym 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 
pod napięcie. 
2.Czas wyłączenia linii niskiego napięcia powinien wynikać z rzeczywistego czasu niezbędnego do 
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 …. 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. 
Wykonawca udziela na wmontowane materiały gwarancji określonej przez producenta nie krótszej niż                
3 miesiące. 
 

§ 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.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących wypadkach                           
i wysokościach: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
5.000,00 złotych ( pięć tysięcy złotych); 
b)za zwłokę w usunięciu awarii lub wykonaniu innych prac zleconych przez Zamawiającego w wysokości 
50 złotych (pięćdziesiąt złotych)  za każdy dzień zwłoki liczonej od następnego dnia po dniu, w którym 
upłynął termin na usunięcie awarii lub wykonanie innych zleconych przez Zamawiającego prac (§ 8 ust. 4 
i ust. 5, w zw. z ust. 6 oraz § 8 ust. 8 Umowy), 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody przed sądami 
powszechnymi. 
3.Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami 
umownymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia ustalonego w § 4 niniejszej Umowy. 
 

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

§ 15 
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 
poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 509 § 1 i art. 514 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
/Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm./ wyłącza się zbywalność wierzytelności wynikających z niniejszej 
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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 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami ). 
 
 

§ 17 
1.Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie na tydzień naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego.  
2.Zamawiający może odstąpić od Umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 
Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy i pomimo pisemnego wezwania do zaniechania 
naruszeń i usunięcia skutków naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie nie dłuższym jednak niż 14 
dni, Wykonawca nie dostosuje się do treści wezwania. W przypadku, gdy naruszenia mają charakter 
powtarzający się bądź nie jest możliwe usunięcie skutków poważnego naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu. 
3.Wykonawca może odstąpić od Umowy z Zamawiającym ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 
gdy Zamawiający narusza postanowienia niniejszej Umowy i pomimo pisemnego wezwania do zaniechania 
naruszeń i usunięcia skutków naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie nie dłuższym jednak niż 14 
dni, Zamawiający nie dostosuje się do treści wezwania. W przypadku, gdy naruszenia mają charakter 
powtarzający się bądź nie jest możliwe usuniecie skutków poważnego naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy, Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu. 
4.Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron. 
5.Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Przez zachowanie formy pisemnej rozumie się także dokument przesłany faxem lub pocztą 
elektroniczną w formacie PDF. 
6.W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie miesiąca kalendarzowego Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie proporcjonalne do czasu świadczenia usług w tym miesiącu. 
 

§ 18 
Spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 19 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 20 
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,                          
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 21 
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki od  nr … do nr ….. 
 
Załączniki: 
 
 
 

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 od dnia 01.04.2016 r. do dnia 
31.03.2017 r.” 

 
 
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 
 

 
 
 

 


