
                                                                                       Czarnocin  07 grudnia 2011r.

Ogłoszenie w trybie przetargu ofertowego dla zamówienia publicznego
o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

1. ZAMAWIAJACY 

Gmina Czarnocin
28-506 Czarnocin 100a
tel. (41) 3512 - 028
zaprasza  do  składania  ofert  na  konserwację  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  gminy 
Czarnocin w okresie od  styczeń. 2011r. do grudzień 2011r.

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin, składającego się z  646 opraw 
oświetleniowych, w tym: 

− sodowych -    329 szt. 
− rtęciowych -    176 szt.
− żarówki -     141 szt. 

a w szczególności sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym polegającym na:
− dokonywaniu  oględzin  sieci  oświetlenia  ulicznego  oraz  punktów  pomiarowo-rozdziel-

czych  w celu wykrywania uszkodzeń  mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu 
oświetlenia   ulicznego.

− naprawie uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bez-
piecznikowych, kabli itp.

− wymianie uszkodzonych bezpieczników, styczników, fotorezystorów, żarówek, przekaźni-
ków 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 sterują-

cych 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, zam-

ków i zamknięć.
− wykonywaniu innych nie wymienionych wyżej czynności i prac, koniecznych dla zapew-

nienia sprawnego  funkcjonowania oświetlenia ulicznego
− sporządzaniu protokołów dokonanych oględzin i oceny stanu technicznego w oparciu, o 

który dokonana została konserwacja poszczególnych urządzeń  oraz przekazywanie ich pi-
smem na adres Zamawiającego 



3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od  stycznia 2011r. Do grudnia 2011r.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Cena – 100%
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą,  wynikającą z oceny ofert,  przeprowadzonej w 
oparciu o w/w kryterium.

5. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 

− posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego 
niezbędnego do wykonania zamówienia (oświadczenie wg załącznika nr 3)

− znajdowanie się w sytuacji  ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-
wienia (oświadczenie wg załącznika nr 3)

− posiadanie uprawnień do wykonywania działalności określonej przedmiotem zamówienia 
(należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpi-
sie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert).

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 
OFERT

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na 
konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin”, w sekretariacie Urzędu Gminy w 
Czarnocinie, lub przesłać przesyłką pocztową na adres zamawiającego podany w punkcie 1.
Termin składania ofert – do dnia 14 stycznia 2011r. do godziny 9.00
Oferta otrzymana po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Do oferty muszą być załączone następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty
2. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy
3. Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-

ści gospodarczej

Wójt Gminy
mgr Maria Kasperek

Załączniki:

1. Formularz oferty - zał. nr 1
2. Wzór umowy - zał. nr 2
3. Oświadczenie - zał. nr 3

                         



              Załącznik nr 1
Urząd Gminy w Czarnocinie
28-506  Czarnocin 100a

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

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin

1.Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

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

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

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

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

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

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

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

1. Cena netto przedmiotu zamówienia………………………………………………..…. Zł

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

2. Podatek VAT 23..% co stanowi kwotę……………………………..…… Zł

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

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

3 Cena brutto przedmiotu zamówienia…………………………………………………. Zł

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

…............................................................................................................................................
                     Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawia-
jącego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do 
właściwego wykonania zamówienia.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) Parafowana przez wykonawcę umowa zgodna ze wzorem
b) Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewi-

dencji działalności gospodarczej

                                                                         .............................................................
         (pieczęć imienna  i podpis osoby upoważnionej)*

* w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis



                                                                                          Załącznik nr 2

                                                                                                                         
Umowa  

W   dniu   ……………   roku  w  Czarnocinie  pomiędzy  Gminą   Czarnocin  zwaną  dalej 
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Maria Kasperek  - Wójt Gminy

    a firmą: 
 ………………………………………………………………………………………………………
   zwaną dalej  „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………………………………….

   została spisana umowa o następującej treści:
 

§ 1

 Na podstawie  przeprowadzonego w dniu 14 stycznia  2011r. uproszczonego postępowania  o 
udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  14000  euro „Zamawiający”  zleca,  a 
„Wykonawca” przyjmuje do wykonania „konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Czarnocin”

§ 2

W  ramach  przedmiotu  umowy  „Wykonawca”  zobowiązany  jest  do  konserwacji  oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Czarnocin, składającego się z 646 opraw oświetleniowych, w tym:

− Sodowych -    329 szt. 
− rtęciowych -    176 szt.
− żarówki -     141 szt

a w szczególności sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym polegającym na:
− dokonywaniu  oględzin  sieci  oświetlenia  ulicznego  oraz  punktów  pomiarowo-rozdziel-

czych  w celu wykrywania uszkodzeń  mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu 
oświetlenia   ulicznego.

− naprawie uszkodzonych styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bez-
piecznikowych, kabli itp.

− wymianie uszkodzonych bezpieczników, styczników, fotorezystorów, żarówek, przekaźni-
ków 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 sterują-

cych 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, zam-

ków i zamknięć.
− wykonywaniu innych nie wymienionych wyżej czynności i prac, koniecznych dla zapew-

nienia sprawnego  funkcjonowania oświetlenia ulicznego



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

                                    
§ 3

Strony ustalają, że przedmiot umowy realizowany będzie w okresie:
- styczeń 2011r.
- grudzień  2011r.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednia wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosow-
ną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie realizowany będzie z zachowaniem 
należytej staranności.

§ 5

1. Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie netto: …………. zł 
słownie: …………………………………………………………………………….……….......

2. Do wynagrodzenia netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  23% , co stanowi 
kwotę: ……………………….  zł słownie: ………………………………………………….....

3. Wynagrodzenie  brutto  za  przedmiot  umowy  wynosi  zatem:  …………..  zł,  słownie: 
…………………………………………………………………………………………….…….

 
§ 6

Wynagrodzenie  płatne  jest  przelewem na wskazany przez  „Wykonawcę”  rachunek bankowy 
w terminie 14 dni od daty złożenia przez „Wykonawcę” „Zamawiającemu” faktury wystawio-
nej w okresach kwartalnych.

§ 7

Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony protokół z dokonanych oględzin i stanu tech-
nicznego oraz dokonana konserwacja poszczególnych urządzeń oświetlenia ulicznego. 

§ 8

Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może ulec zmianie w okresie ważno-
ści niniejszej umowy.

§ 9

1. „Wykonawca” zobowiązuje się do bieżącej konserwacji urządzeń oświetleniowych i utrzy-
mania 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 jej wystąpienia.

3. Strony ustalają, że ewentualne awarie zgłaszane będą  „Wykonawcy” telefonicznie lub pi-
semnie przez „Zamawiającego”.

§ 10

1. „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” karę umowną za:
- odstąpienie od umowy przez  „Zamawiającego” z przyczyn, za które odpowiada „Wyko-

nawca”  w  wysokości 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.
− zwłokę w usunięciu  awarii  w wysokości  0.12  % wynagrodzenia  umownego  za  każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na jej usunięcie przez „ Zamawiającego”.



2. „Zamawiający” zapłaci  „Wykonawcy” karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez 
„Wykonawcę”  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  „Zamawiający” w wysoko-
ści 10 %  wynagrodzenia  za przedmiot umowy.

3. „Zamawiający” ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Ko-
deks cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 11

1.„Zamawiającemu” przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku okolicz-
ności, gdy wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym.
2. „Zamawiający” może odstąpić od zawartej umowy w terminie 30dni licząc od daty powzięcia 
wiadomości o  zaistniałych okolicznościach.

§ 12

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisem-
nej akceptowanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ko-
deksu cywilnego i prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawą prawo zamó-
wień publicznych

§ 14

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 2 (dwa) egzemplarze dla „Zama-
wiającego” 1 (jeden) egzemplarz dla „Wykonawcy”.

         Zamawiający                                                                            Wykonawca
                                                                                                    



Załącznik nr 3
                                                                          
                                                                                                  …………………………………

                                                                             (miejscowość , data)

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

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ
STAWIANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

dot. udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nie przekraczającej kwoty 14000 euro

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czarnocin

Nazwa wykonawcy: ...............................................................................................................

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

Siedziba wykonawcy: .............................................................................................................

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

Oświadczamy, że firma, które reprezentujemy:

1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje oso-
bami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. 

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

          (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)*

*  w przypadku braku pieczęci imiennej czytelny podpis 


