
  

       
            zał. nr  1 

OFERTA  PRZETARGOWA 
 
Przedmiot oferty: 
Zarządzanie, eksploatacja  i  konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal 
Zamawiający: Wójt Gminy Rewal. 
Wykonawca (pieczęć): ....................................................................................................................  
            
              .................................................................................................................................................  
REGON .........................................,  NIP .......................................... tel. ...........................................  
 
województwo zachodniopomorskie,  email ........................................................................ 
1.  Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi przyjmujemy bez zastrzeŜeń 

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o f e r u j e m y wykonanie 
zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z materiałami przetargowymi oraz nie zgłaszamy uwag 
co do procedury udzielenia zamówienia.   

2.  Oferowana cena ryczałtowa wynosi (razem za cały okres trwania umowy): ......................... PLN  
 
      brutto (słownie brutto: .................................................................................................................. 
 
      ......................................................................................................................................./100PLN). 

Wskazana cena zostanie podzielona proporcjonalnie na poszczególne lata wykonywania usługi.  
 
2.1 Koszt jednostkowy usługi : 
 

� słup - .......................... PLN brutto,  
 
� oprawa - ..................... PLN brutto. 

 

3.  Zamówienie wykonamy w terminie: od 01.01.2011 r.  do 31.12.2014 r. .  
4   Nasza oferta przetargowa zachowuje waŜność przez okres 30 dni licząc od dnia jej otwarcia. 
5.  Akceptujemy termin płatności określony w projekcie umowy. 
6.  Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, a takŜe zaplecze materiałowo-    
     sprzętowe uprawniające do wykonania przedmiotowej usługi. 
7.   Załącznikami do niniejszej oferty są:  

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z właściwego 
rejestru, 

b) załącznik z oświadczeniami (zał. nr 2), 
c) wykaz wykonanych usług, potwierdzających spełnieni postawionego warunku (zał nr 4) 
d) ................... 

8.  Oświadczamy, Ŝe podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do     
     prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.  

                       

........................................................................ 
(podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym                   

                                      do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo) 

 

 



  

 
   zał. nr  2 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na: 

ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA  I  KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 
GMINIE REWAL , Ŝe: 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie; tj. wykonywałem w terminie okresie ostatnich 
trzech lat przed upływałem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, konserwację systemów oświetlenia ulicznego przez minimum 12 
miesięcy i wartości minimum 100.000,00 zł brutto rocznie. Zarówno termin jak i wartość 
zadania, wskazane powyŜej naleŜy interpretować łącznie. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. Znajduję się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, gwarantującej naleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacjach wskazanych 
w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 



  

        zał. nr 3 
 

Umowa Nr ID/3410/39/10 
 

W dniu ……..2010 r. zawarto umowę pomiędzy:  
Gminą Rewal z siedzibą ul. Mickiewicza 19 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 
• Wójta Gminy Rewal Roberta Skraburskiego 

             przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Seweryna Babiło   
a 
…… Wykonawcą . 
 
  
W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 ze zm.) na Zarządzanie, eksploatacja  i  
konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rewal w trybie przetargu nieograniczonego, 
ogłoszonego w BZP nr 353699 z dnia 09.12.2010 r.  została zawarta niniejsza umowa. 
 

Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, z Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności polegające na 

zarządzaniu, konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach 
Gminy Rewal tj. w Pogorzelicy, Niechorzu, Rewalu, Śliwinie, Trzęsaczu, Pustkowiu i 
Pobierowie. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 3322 sztuk opraw wraz ze przynaleŜnymi słupami 
oświetleniowymi”. 

3. W trakcie wykonywania umowy ilość wskazana w § 1 pkt 2 moŜe ulec zmianie. W takiej 
sytuacji koszt wykonywania usługi zostanie zmodyfikowany odpowiednio do cen 
jednostkowych., które wynoszą: 

 
� słup - .......................... PLN brutto,  
� oprawa - ..................... PLN brutto. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i norm obowiązujących przy   
wykonywaniu tego typu zadań. 

 
Zakres umowy 

§ 2 
1. CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE: 

a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, 
b) oględziny tras linii napowietrznej i kablowej, 
c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, 
d) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, 
e) pomiary ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym z częstotliwością zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
f) okresowa kontrola oświetlenia w porze świecenia (będzie dokonywana wyłącznie w 

porze nocnej). 
 

2.  CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE:  
a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania, 
b) wymiana źródeł światła, opraw ,oprawek, dławików, układów zapłonowych, 
c) wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, 
d) wymiana drzwiczek wnękowych latarni, 
e) mycie kloszy opraw oświetleniowych, 



  

f) usuwanie awarii oświetlenia, 
g) zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego, 
h) naprawa uszkodzonych kabli. 

 
3.  TERMINY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNO ŚCI:  

a) pkt. 1 ust - a, b c,  wykonywane będą przez Wykonawcę co najmniej jeden raz w miesiącu; 
b) pkt. 1 ust - f,  wykonywana będzie min. 2 razy w tygodniu i zakończona sporządzeniem 

protokołu 
c) pkt. 2 ust. b, f - wykonywane będą przez Wykonawcę do 24 godz. od zaistnienia  

konieczności wymiany lub wystąpienia awarii; 
d) pkt. 2 ust. e - wykonywany będzie przez Wykonawcę co najmniej dwa razy w roku tj. w 

miesiącu kwietniu i październiku; 
e) pkt. 2 litera g - wykonywane będzie w sposób odpowiedni do długości dnia i nocy  

(optymalne włącznie i wyłącznie oświetlenia).    
f) Pozostałe czynności w zaleŜności od potrzeb, zuŜycia itd.  
g) Dwa razy w roku, w miesiącu kwietniu i wrześniu, Wykonawca wykona generalny 

przegląd całości oświetlenia. 
4.  Zamawiający wymaga, by prace na wysokości były wykonywane z podnośnika. 
5.  Koszty materiałów zuŜywalnych i pomocniczych takich jak: farba, Ŝarówki, dławiki, oprawki,  
     układy zapłonowe, środki do konserwacji części metalowych, drzwiczki wnękowe latarni,  
     elementy zasilania i sterowania, wysięgniki itp. zawarte są w cenie za wykonanie usługi –  
     Wykonawca nie będzie ich fakturował dodatkowo.   

    Czas trwania umowy 

§ 3 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj.:  od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. 

  

      Wynagrodzenie 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe łączne 

w wysokości: ………… PLN brutto (słownie: ……./100). 
2. Kwota określona w § 4 pkt 1 płatna będzie w następujących rocznych wielkościach: 

� w roku 2011  -   ……..PLN brutto,  
� w roku 2012  -  …….. PLN brutto,  
� w roku 2013  -  …….. PLN brutto,  
� w roku 2014  -  ……... PLN brutto. 

3. Wypłata wynagrodzenia za wykonane usługi następować będzie raz w miesiącu z dołu (po 
wykonanej usłudze), na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, płatne 14 dni po 
wykonaniu usługi i złoŜeniu faktury. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji 
dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT.  

5. Wykonawca gwarantuje stałość cen za wykonanie usługi przez cały okres trwania umowy. 
 

    Czas reakcji serwisu 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuŜszym niŜ 24 

godziny od chwili zgłoszenia awarii, pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa 
w § 10, pkt 1, ppkt  a).  

2. Awarie naleŜy zgłaszać pod numer telefonu Wykonawcy …………………... 
                  



  

Wady lub błędy 

        § 6 
JeŜeli w toku czynności wykonywania niniejszej umowy zostaną stwierdzone wady lub błędy w 
wykonywaniu usługi to Zamawiającemu przysługują uprawnienia: 

1. W przypadku wad usuwalnych, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu 
ich usunięcia. 

2. W przypadku wad nienaprawialnych umoŜliwiających uŜytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy 
odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej i 
ekonomicznej w granicach do 20% usterkowanego elementu wykonanej usługi. 

3. W przypadku wad nienaprawialnych uniemoŜliwiających uŜytkowanie przedmiotu   
            umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe Ŝądać ponownego wykonania  
            przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy. 
      

Odstąpienie od umowy 

§ 7 
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 

nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, odstąpienie od umowy  w tym  przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. Odstąpienie w 
tym przypadku nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia złoŜenia pisma. 

e) w sytuacji, gdy Wykonawca wielokrotnie raŜąco uchyla się od wykonywania zakresu 
umowy lub wykonuje ją w sposób nienaleŜyty i sytuacje te są potwierdzone 
właściwymi protokołami z kontroli, Zamawiający po udzieleniu Wykonawcy 
dodatkowego, 7 dniowego terminu, moŜe od umowy odstąpić w trybie 
natychmiastowym – w takim przypadku Zamawiający nie traci prawa do Ŝądania 
zapłaty kar umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni jeŜeli: 
a) Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres co najmniej 6 m-cy, mimo 

pisemnej informacji o istnieniu zaległości, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy.  

      3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności   
             takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4.    Umowa moŜe być wypowiedziana przez kaŜdą ze stron za uprzednim sześciomiesięcznym   
        pisemnym wypowiedzeniem. 

  
          Kontrola wykonywania usługi 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu 

niniejszej Umowy. 
2. Kontrola będzie przeprowadzana w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie kontrolował wykonywanie umowy przez Wykonawcę z własnej            
inicjatywy lub na wniosek.  

b) Kontroli będą dokonywały osoby upowaŜnione przez Zamawiającego.  



  

c) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopia zostanie 
przekazana Wykonawcy. 

d) Wykonawca, w terminie 3 dni, winien ustosunkować się pisemnie do otrzymanego 
protokołu. Brak odpowiedzi skutkować będzie bezwarunkowym uznaniem treści 
protokołu. 

 
                                   § 9 
1.  Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi jest: Inspektor Urzędu Gminy    
     Paweł Pławski lub Kierownik Referatu Inwestycji. 
2.  Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi jest: …. 
 
                        Kary umowne 
                                      § 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za kaŜdy dzień nie wykonania lub nie naleŜytego wykonania przedmiotu umowy   
      w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy;  
b) za kaŜdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości brutto   

umowy, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wad wysokość  
kar umownych  wzrasta o 150% za kaŜdy dzień , 

c) z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawczy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy wskutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego kary 
umowne.  

    

Rękojmia za wady 

§ 11 
1.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w wykonaniu usługi. 
2.   W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany jest  

do  ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3.   W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ustępie 2 Zamawiający będzie mógł      

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i obciąŜyć kosztami tego zlecenia Wykonawcę. 
 

Zakres odpowiedzialności 

§ 12 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  materialną za niewykonanie lub nienaleŜyte 

wykonanie przedmiotu umowy, w wyniku którego powstał uszczerbek o charakterze 
majątkowym. 

2. W przypadku powstania szkody o charakterze majątkowym, o który mowa w pkt 1, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej szkody. 

Zmiana postanowień umowy 

                               § 13 
1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej, w 

formie aneksu, pod rygorem niewaŜności. 
2. Na mocy ustawy o zamówieniach  publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem         
     niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do  
     umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich uwzględnieniu naleŜałoby zmienić  
     treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność  



  

     wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w  
     chwili zawarcia umowy. 
 

        § 14 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
        § 15 
Ewentualne spory mogące wystąpić w trakcie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla Zamawiającego.  
 
       § 16 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
       § 17 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są : 

a) Oferta Wykonawcy z załącznikami,  
b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami 
    

STRONY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

zał nr  4 

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

                 pieczęć  wykonawcy 

 
Przetarg:  

ZARZĄDZANIE, EKSPLOATACJA  I  KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 
GMINIE REWAL 

 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływałem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie: Wykonawca musi udowodnić, poprzez referencje, wykonanie lub wykonywanie w 
terminie jak wyŜej, konserwacji systemów oświetlenia ulicznego przez minimum 12 miesięcy i  
wartości minimum 100.000,00 zł brutto rocznie. Zarówno termin jak i wartość zadania, 
wskazane powyŜej naleŜy interpretować łącznie. 
 
UWAGA:  

• Tabelę naleŜy wypełnić podając wyłącznie roboty spełniające postawione w pkt 10.11.4 
SIWZ warunki. 

• wskazana usługa musi być potwierdzona referencją lub innym dokumentem, który w swej 
treści potwierdza naleŜyte wykonanie  usługi.  

 
Lp. Przedmiot usługi  wartość Data wykonania lub 

data wykonywania 

od/do 

Nazwa  
zamawiającego 

 

       

     

     

     

 

 

Podpis ....................................................................................... 

(osoba lub osoby upowaŜnione do złoŜenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

Data      .................. 
 
   
 

 


