
 

 

 
 
Miast  Łaskarzew  
ul. Rynek Duży 32 im. J. Piłsudskiego 
08 – 450 Łaskarzew 
NIP 826-21-89-095 
REGON 711582180 
 

IBN.ZP.271.1.52.2017 

Załącznik do Zaproszenia do składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30.000 EURO opisujący przedmiot 
zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu  

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 
1579) na:   

„„BBiieeżżąąccee  uuttrrzzyymmaanniiee  oorraazz  kkoonnsseerrwwaaccjjaa  oośśwwiieettlleenniiaa  uulliicczznneeggoo  nnaa  tteerreenniiee  mmiiaassttaa  

ŁŁaasskkaarrzzeeww  ww  ookkrreessiiee    0011..0011..22001188rr..    ––  3311..1122..22001188rr..” 

 
 

I. Zamawiający 

Miasto  Łaskarzew 
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32,  
08-450 Łaskarzew  
Tel./fax (025) 6845250 / 6845097 
NIP 826-21-89-095 
REGON 711582180 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
„Zapytanie ofertowe" na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 
2017r. poz. 1579.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą 
konkurencyjności. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu oraz konserwacji 
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018r – 31.12.2018r. Liczba 
punktów oświetleniowych objętych bieżącym utrzymaniem i konserwacja wynosi 939 szt. oraz 2 szt.  
syren alarmowych jednostki OSP w Łaskarzewie. Do wykonywania konserwacji oświetlenia mogą 
być stosowane wyłącznie pojazdy zarejestrowane  oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na 
drogach publicznych. Do obowiązków wykonawcy należy między innymi zapewnienie 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wykonywanie usługi 



 

zgodnie z warunkami opisanymi szczegółowo opisanymi w załączniku do zaproszenia do składania 
ofert i złożoną ofertą. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
 
1. Zakup i wymianę uszkodzonych źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych przy 

zachowaniu dopuszczalnego  ubytku oświetlenia zgodnie  z ustaleniami ze  Zleceniodawcą nie 
więcej niż 10%, z wyłączeniem zainstalowanych przez Zamawiającego żarówek LED 54W. W tym 
wypadku Wykonawca wymieni uszkodzone źródła światła po przekazaniu mu przez Zamawiającego 
w/w żarówek zakupionych na koszt Zamawiającego.  

2. Wymiana nowych żarówek typu LED 54W, zakupionych przez Zamawiającego odbywać się będzie 
w ramach konserwacji punktu oświetleniowego. 

3. Konserwację i wymianę urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące 
reagowanie na powstałe nieprawidłowości . 

3. Obsługę i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej oraz  
    sterowniczej w szafkach oświetleniowych minimum raz na kwartał – potwierdzone raportem z     
    wykonanych czynności. 
4. Doraźne naprawy innych  elementów obwodu oświetlenia  po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu. 
5. Dokonywanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym : 

5.1. usunięcia awarii oświetlenia lamp w dzień max – do 6 godzin, 
   5.2. usunięcia  awarii nie świecenia całych obwodów max - 24 godzin, 
   5.3. usunięcia awarii nie świecących pojedynczych opraw max – do 24 godzin, 
   5.4. sprawdzanie wieczorne prawidłowego świecenia lamp 2 razy w miesiącu (częstotliwość nie    

     mniejsza niż 15 dni),  
   5.5. dostępność do telefonu mobilnego dla potrzeb zgłaszania awarii dostępny dla pracowników i   
          mieszkańców Miasta Łaskarzew 
6. Dokonywanie napraw całych obwodów świetlnych w czasie możliwie najkrótszym, nie  dłuższym  
    jednak  niż 48 godziny od chwili  zgłoszenia awarii.                     
7. Czyszczenie  kloszy  i opraw zgodnie z przedłożonym harmonogramem zaakceptowanym przez    
    Zamawiającego. 
8. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz  
uzupełnianie  
    numeracji słupów  oświetleniowych.   
9. Regulację położenia opraw i odbłyśników, kontrolę stanu słupów oświetleniowych poprzez: 

- sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczanie śrub, podkładek, nakrętek oraz 

końcówek kablowych, 

- sprawdzenie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, a w razie konieczności ich wymiany lub 

uzupełnień (obejmuje także wymianę zabezpieczeń w przypadku zmiany mocy umownych), 

- uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych, 

- sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów,  

- przycinanie gałęzi lub konarów drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz wrastające w 

linie napowietrzne, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń. 

9. Konserwację dwóch syren alarmowych na budynku jednostki OSP w Łaskarzewie. 

10. Utylizację zużytych źródeł światła, opraw, elementów sterowania, zabezpieczeń itp.  
 
   II. Ponadto Wykonawcę obciąża: 
 
1. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji. 
2. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym i wizualnym. 



 

3. Dokonywanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym. 
4. Współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę  

zegarów, przekaźników zmierzchowych i wyłączników. 
 
Ilość punktów świetlnych 939 szt. W 80% zainstalowane są oprawy sodowe o mocy 50W w związku z 
powyższym przy wymianie należy stosować   źródła światła o mocy 50W (w przypadku stwierdzenia 
instalowania źródeł światła o większej mocy Wykonawcy będą naliczane kary umowne w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek). Kontrola doraźna wymienianych źródeł światła odbywać 
się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. 
W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi naprawa uszkodzeń spowodowanych aktami 
wandalizmu, kolizjami samochodowymi i kradzieżami na urządzeniach będących własnością Miasta 
Łaskarzew. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia  2018r. 
 
V. Wspólny słownik zamówień (CPV) - klasyfikacje : 

kod CPV  50-23-21-00-1 

VI.  Zamówienia uzupełniające: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w postaci instalacji nowych punktów 
oświetleniowych, nowych linii zasilających, wymiany uszkodzonych linii zasilających. Roboty nie 
objęte konserwacją będą zlecane do wykonania na podstawie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego kosztorysów jednostkowych.    

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. 
oraz  spełniają warunki, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 
Oświadczenie   

Zamawiający dokona spełnienie warunku udziału w tym zakresie na podstawie złożonego 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
       W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od   
       odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100.000 zł  
       (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 
3. zdolności technicznej lub zawodowej. 
       W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:  

a) Co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadającymi 
uprawnienia do pracy pod napięciem PPN (potwierdzone ukończenia kursu) lub uprawnienia 
równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
prawa oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów. 

b) Co najmniej dwoma osobami, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z 



 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. 
zm.) w zakresie dozoru do 15kV– dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w 
zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno – pomiarowych i montażu urządzeń 
oświetlenia drogowego 

c) co najmniej dwoma osobami, które posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. 
zm.) w zakresie eksploatacji do 15kV– 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. 

d) upoważnienie PGE Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki do samo dopuszczeń do pracy pod 
napięciem. 

e) Samochód z podnośnikiem koszowym minimum 18m przystosowany do pracy pod napięciem 
do 1000V,  (z aktualnymi badaniami izolacyjności kosza) 

Zamawiający dokona spełnienie warunku udziału w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunku w zakresie zdolności 
zawodowej Zamawiający oczekuje wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował 

lub realizuje przynajmniej jedną usługę  polegającą na konserwacji oświetlenia ulicznego o liczbie lamp nie 
mniejszej niż 500 szt. oraz załączeniem dokumentu (np. opinie lub referencje lub protokoły odbiorów) 
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.      

Na potwierdzenie należy złożyć: 
oprócz oświadczenia należy złożyć wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami lub potwierdzeniem, że 
usługa/i zostały zrealizowane należycie oraz wykaz posiadanego sprzętu. 

   
 VII. Informacje dodatkowe. 
1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 
2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez wykonawcę bez 

wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji bez 
dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.  

3. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on 
„NIE DOTYCZY”. 

4. Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz należy ją 
traktować jako poufne i nie udostępniać osobom trzecim. 

5. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję 
w zakresie przedmiotu oferty i jej ceny. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
  

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert: 
 
1. Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty załączonym do zaproszenia. 
2. Warunki udziału w postępowaniu:  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z 



 

ofertą  oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
3. Do oferty zostaną załączone następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu: 

a) Oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  na 
załączniku Nr 2 do oferty,  

4. Dokumenty, które złożą wykonawcy na wezwanie zamawiającego:  

a. kopie wymaganych uprawnień dla osób realizujących przedmiot zamówienia, 
 
b. upoważnienie PGE Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki do samo dopuszczeń do pracy pod 

napięciem. 

c. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty  
wzór wykazu stanowi załącznik  do niniejszego zaproszenia do składania ofert.. 

d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert; 

e. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania, 

f. opłacona polisa OC wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, 

g. wykaz niezbędnego taboru i urządzeń jakie posiada wykonawca, 

h. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą   
               uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją, na temat ich  kwalifikacji     
               niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez   
               nich czynności. 
5.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności  

w formie pisemnej. 
6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
7. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

 
IX. Sposób składania ofert: 
 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie z napisem: „ Bieżące utrzymanie oraz 

konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łaskarzew w okresie 01.01.2018r. – 
31.12.2018r.,  nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2017r. godz. 1030. 

2. W przypadku braku powyższej informacji, tj. oznaczenia koperty, Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed 



 

wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za 
jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

3. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaskarzewie przy ul. Duży Rynek im. J. 
Piłsudskiego 32,  nie później niż do dnia  18 grudnia   2017r. do godz. 1000. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. 
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

wyznaczonego na składanie ofert. 
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane  

i odpowiednio oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać 
zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 

 
X. Opis sposobu obliczania ceny ofert. 
 
Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty załączonym do instrukcji Wykonawca nie może 
proponować rozwiązań wariantowych. 
W ofercie ma być podana cena netto wraz z podatkiem VAT  za 1 punkt oświetleniowy. 

 

XI. Termin związania ofertą. 
 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

XII. Wadium. 
 
Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.  

 

XIII. Otwarcie ofert. 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego. 
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć przy publicznym otwieraniu ofert. 
3. Podczas otwierania kopert  z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny oraz inne 

szczegóły, które uzna za istotne. 
4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane tylko dane dotyczące nazwy 

oferenta.   

 

XIV. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 
1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych. 
2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści ofert. 
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagami : 
 Cena 100 %, 

     

 XV. Udzielenie zamówienia. 
 
1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia 

umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania.  



 

2. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
 XVI.  Załączniki  
 
Załącznik do specyfikacji: 

1) Formularz ofertowy              - zał. nr 1  

2) Oświadczenie                                          - zał. nr 2  

3) Wykaz usług (doświadczenie)                 - zał. nr 3 

4) Wykaz sprzętu                                       - zał. nr 4  

5) Wykaz osób                                             - zał. nr 5 

6) Wzór umowy                                          – zał. Nr 6 

                                                                       
                                                                      

Łaskarzew   dnia 13 grudnia 2017 r. 
 

                                                                                   ……………………………………… 
                                                                                                                                            (pieczątka, podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 1 
 

O F E R T A

na wykonywanie bieżącego utrzymania oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 
Łaskarzew w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: ...................................................................................................... 

adres........................................................................................    telefon........................................ 

 

Zamawiający:  Burmistrz Miasta Łaskarzew - 08-450 Łaskarzew ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert z dnia ……………………...ogłoszonego  na stronie internetowej i 
w budynku Urzędu Miasta Łaskarzew 

 

1. Oferujemy wykonanie robót objętych ogłoszeniem, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia za:  

    Cenę netto ..................................................................... zł/  za 1 punkt oświetleniowy 
    słownie złotych : ...................................................................................................................... 
    Cenę brutto .................................................................. zł / 1 punkt oświetleniowy 
    słownie złotych: 
....................................................................................................................................................... 

    Cenę netto ..................................................................... zł/  za 1 miesiąc (wszystkie punkty oświetleniowe) 
    słownie złotych : ...................................................................................................................... 
    Cenę brutto .................................................................. zł /  za 1 miesiąc (wszystkie punkty oświetleniowe) 
    słownie złotych: 
....................................................................................................................................................... 

    Cenę netto ..................................................................... zł/  za cały okres obowiązywania umowy 
    słownie złotych : ...................................................................................................................... 
    Cenę brutto .................................................................. zł /   za cały okres obowiązywania umowy 
    słownie złotych: 
....................................................................................................................................................... 

Termin płatności faktur  ………………………. dni 

 

5. Oświadczamy, że w cenie ofertowej zawarte jest wykonanie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.  

8. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

9. Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

10. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia do dnia:  31.12.2018r.  

11. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia tj. 30 dni od daty złożenia ofert.  



 

12. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego 

13. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ..................... do 
..................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 

/Wykonawca wypełnia ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeśli nie zastrzega, to nie 
wypełnia tego punktu/ 

14. Nasze konto bankowe: …………………………………… w banku .......................................... 

15. Nazwisko imię: ......................................................................................................................... 

Upoważniony do podpisywania niniejszej  oferty przetargowej w imieniu: 

......................................................................................................................... 
16. Niniejsza oferta przetargowa została złożona na .......................... (ilość stron) kolejno ponumerowanych 

stronach i obejmuje następujące załączniki: (wykaz załączników wraz z tytułami i nr. stron) 
1. ................................................................................................................................................str 

    ................................................................................................................................................str 

     ...............................................................................................................................................str 

     ...............................................................................................................................................str 

     …............................................................................................................................................str 

 

 

 

*) niepotrzebna skreśli 

 

Miejscowość i data…………………………………… 

 

                                                                                     ....................................................................... 
                                                                                                                (pieczęć wykonawcy) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik Nr 2 

 
 
 
 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

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

                             (miejscowość, data) 

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

/nazwa i adres wykonawcy/ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Na   podstawie   art.   25a   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004   r.   –   Prawo   zamówień   publicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

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

                                                                                     (imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko) 

działając w imieniu i na rzecz …………………………………............................................................  

( nazwa przedsiębiorcy/konsorcjum/spółki cywilnej) 

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne na zadanie p.n.: 

„Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Łaskarzew w okresie 
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r” 
    

Oświadczam/ Oświadczamy że, spełniamy wszystkie warunki udziału 

w w/w. postępowaniu tj.: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania   

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia   

3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

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

                                                                                                                                                   (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do   

                                                                                                                                                                  reprezentowania  Wykonawcy) 

 
 
 
 



 

 
                 załącznik nr 3 do oferty                                    

…………………………….. 
  Pieczęć Wykonawcy 
 

 

Doświadczenie Wykonawcy 
 
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przynajmniej 1 usługę polegającą na bieżącym 
utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego w ilości minimum 500 szt. 
 
 
 

Nazwa zamawiającego 
 

Miejsce realizacji 
 

okres realizacji 

   

   

   

 
 
Do wyszczególnionych zadań należy dołączyć dokumenty, potwierdzające że usługa/i została/y 
należycie zrealizowane lub że są wykonywane należycie       

 

 

 

 

Data: ……………………………    Podpis                  ………………………………….…………………………… 

                                            (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 załącznik Nr 4 do oferty  

 

Wykaz sprzętu którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca potwierdzający spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu 

 

 

 

Lp. 

 

Nazwa sprzętu 

 

 

Ilość sztuk 

 

Forma dysponowania            

(np. własności ) 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Data: ……………………………    Podpis                  ………………………………….…………………………… 

                                          (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 załącznik Nr 5 do oferty 

  
...................................... 
  Pieczęć Oferenta 

Potencjał   kadrowy 
(Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

na wykonywanie bieżącego utrzymania oraz konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta 
Łaskarzew w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r 
oświadczam, że  zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących  osób: 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

 

Proponowane 

stanowisko 

 

Posiadane 

uprawnienia 

 

Status pracownika 

dysponuje/ będzie dysponował 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

     

     

 

 

 

 
                                                                                                  ……………………………………… 

                                                                                                                                Podpis    (upoważniony przedstawiciel) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 załącznik nr 7 

  
UMOWA Nr ……../2017 (projekt) 

W dniu ............ roku pomiędzy  Miastem  Łaskarzew NIP 826-21-89-095, REGON  711582180 zwanym 
dalej „Zamawiającym” mającym siedzibę w Łaskarzewie przy ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32  
reprezentowanym przez: 
 
1. Burmistrza Miasta Łaskarzew – Lidię Sopel – Sereję  
    przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Marianny Siwińskiej     
a   
.................................................................... prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
............................................................................  pod numerem 
............................................................\jako ......................................................................... z siedzibą w 
....................................................................,*) NIP.................................................... 
 
.................................................................... mającym siedzibę w 
............................................................... przy ul. .................................................................... działającym 
na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw nr ................................ z dnia 
.......................................... prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy  
reprezentowanym przez : ....................................................................*) 
 
zwaną dalej “ Wykonawcą”, 
 
w  wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zaproszenia do 
składania ofert oraz  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy,  została zawarta 
umowa następującej treści:,                                        
 

§ 1   
Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Wykonawcę bieżącego utrzymania konserwacji 
oświetlenia ulicznego na obszarze administracyjnym   Miasta Łaskarzew w okresie od 01.01.2018r. do 
31.12.2018r. 
  

§ 2 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
 
1.  Zakup i wymianę źródeł światła, dławików i bezpieczników latarniowych przy  zachowaniu  
     dopuszczalnego  ubytku oświetlenia zgodnie  z ustaleniami ze  Zleceniodawcą nie więcej niż 10%, z   
     wyłączeniem zainstalowanych przez Zamawiającego żarówek LED 54W. W tym wypadku  
     Wykonawca wymieni uszkodzone źródła światła po przekazaniu mu przez Zamawiającego w/w  
     Żarówek, a zakupionych na koszt Zamawiającego.  
2. Wymiana nowych żarówek typu LED 54W, zakupionych przez Zamawiającego odbywać się będzie w 

ramach konserwacji punktu  oświetleniowego. 
4. Konserwacja i wymiana urządzeń sterowniczych umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące  

reagowanie na powstałe nieprawidłowości . 
4. Obsługę i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej oraz  
    sterowniczej w szafkach oświetleniowych minimum raz na kwartał – potwierdzone raportem z  
    wykonanych czynności. 
5. Doraźne naprawy innych  elementów obwodu oświetlenia  po przyjęciu reklamacji o zakłóceniu. 



 

5. Dokonanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym : 
5.1. usunięcia awarii oświetlenia lamp w dzień max – do 6 godzin, 

      5.2. usunięcia  awarii nie świecenia całych obwodów max - 24 godzin, 
5.3. usunięcia awarii nie świecących pojedynczych opraw max – do 24 godzin, 
5.4. sprawdzanie wieczorne prawidłowego świecenia lamp 2 razy w miesiącu (częstotliwość nie    
       mniejsza niż 10 dni),  
5.5. dostępność do telefonu mobilnego dla potrzeb zgłaszania awarii dostępny dla pracowników i  
     mieszkańców Miasta Łaskarzew 

6. Dokonywanie napraw całych obwodów świetlnych w czasie możliwie najkrótszym, nie  dłuższym  
    jednak  niż 48 godziny od chwili  zgłoszenia awarii.                     
7. Czyszczenie  kloszy  i opraw zgodnie z przedłożonym harmonogramem zaakceptowanym przez   
    Zamawiającego. 
8. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, tablic rozdzielczych i szafek oraz    
    uzupełnianie numeracji słupów  oświetleniowych.   
9. Regulację położenia opraw i odbłyśników, kontrolę stanu słupów oświetleniowych poprzez: 

- sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczanie śrub, podkładek, nakrętek oraz 

końcówek kablowych, 

- sprawdzenie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, a w razie konieczności ich wymiany lub 

uzupełnień (obejmuje także wymianę zabezpieczeń w przypadku zmiany mocy umownych), 

- uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych, 

- sprawdzanie posadowienia i przywracanie pionowości słupów,  

- przycinanie gałęzi lub konarów drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe oraz wrastające w 

linie napowietrzne, po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń. 

 9. Konserwację dwóch syren alarmowych na budynku jednostki OSP w Łaskarzewie. 

 10. Utylizacja zużytych źródeł światła, opraw, elementów sterowania, zabezpieczeń itp.   
       dokumentowana  odpowiednim raportem sporządzanym dwa razy w ciągu trwania umowy w  
       okresach półrocznych. 
 
   II. Ponadto Wykonawcę obciąża: 
 
1. Zabezpieczenie w całości materiałów na potrzeby konserwacji. 
2. Utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym i wizualnym. 
3. Dokonywanie napraw bieżących w czasie możliwie najkrótszym. 
4. Współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę:  
   zegarów, przekaźników zmierzchowych i wyłączników. 
Ilość punktów świetlnych 935 szt. W 80% zainstalowane są oprawy sodowe o mocy 50W w związku z 
powyższym przy wymianie należy stosować   źródła światła o mocy 50W (w przypadku stwierdzenia 
instalowania źródeł światła o większej mocy Wykonawcy będą naliczane kary umowne w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek). Kontrola doraźna wymienianych źródeł światła odbywać 
się będzie sprzętem i na koszt Wykonawcy. 
W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi naprawa uszkodzeń spowodowanych aktami 
wandalizmu, kolizjami samochodowymi i kradzieżami na urządzeniach będących własnością Miasta 
Łaskarzew. 
 

§ 3 
1.  Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowo – 

ilościowe. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za  konserwację  oświetlenia  
     ulicznego w kwocie  ............  zł ( słownie złotych: ..........................................) w tym podatek  ..% 



 

VAT   
    za każdy punkt oświetlenia ulicznego, tj. łącznie kwotę …………………brutto za cały okres trwania  
    umowy.  
3. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2  dokonywana będzie przelewem  w okresach  
      miesięcznych. 
4.  Ilość punktów świetlnych 935 szt., ilość syren alarmowych 2 szt. 
5.  Uregulowanie płatności na rachunek Wykonawcy następować będzie w ciągu ……  dni, licząc od 
dnia    
      otrzymania faktury. 

 
                                                                                   § 4 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1. Zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego. 
2. Zmiany nazwy Wykonawcy. 
3. Zmiany osób reprezentujących strony.  
4. Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy. 

5. Zmiany ilości punktów oświetlenia ulicznego. 
 

§ 5 

a) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia przy współudziale Wykonawcy kontroli stanu oświetlenia 
ulicznego i liczników. 

b)  Zamawiający ustali datę kontroli, o czym na trzy dni przed terminem zawiadamia Wykonawcę. Środek 
transportu zapewnia Wykonawca. 

c)  W dniu kontroli Zamawiający określa do skontrolowania na wyznaczonym przez niego terenie nie mniej 
niż 10% istniejących punktów świetlnych w mieście. 

 
§ 6 

b) W przypadku stwierdzenia znacznego zniszczenia (dewastacji) lub kradzieży elementów podlegających 
konserwacji( wymienionych w § 2 ) strony każdorazowo ustalają protokółem  konieczności zakres oraz 
sposób dalszego postępowania. 

c) Wszelkie prace wynikające z niniejszego paragrafu podlegają obiorowi technicznemu przez komisję z 
udziałem przedstawiciela zamawiającego, wykonawcy, zakładu energetycznego i wymagają 
sporządzenia protokołu odbioru. 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
   a/ za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie obowiązków  w wys. 0,5 % wynagrodzenia    
       miesięcznego za  zwłokę w   dokonaniu naprawy powyżej 24 godzin, 
   b/ w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego  kwotę   10 000  
zł.  
       (słownie złotych: dziesięć   tysięcy złotych zero groszy), 
   c/ w przypadku stwierdzenia instalowania źródeł światła o większej mocy Wykonawcy będą naliczane  
       kary umowne w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek zwiększania mocy źródeł  
       światła. 
3.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a/ z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 10 000  zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych zero groszy). 

 
§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



 

 
§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej. 
                                

§ 10 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2017 r.  do dnia 31.12.2017r. 
 

§ 11 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał  Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego.  

§ 12 
Umowę sporządzono w 3 -ech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 
- 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 
- 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 
 
        Zamawiający:                                                                                                                     
Wykonawca: 
 


