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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

/zamówienie realizowane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jastków Nr 29/2015 
określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto lub zamówień, dla których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych/ 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, tel. 81 50-20-425 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (USŁUGA): 
Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic,  placów i innych otwartych 
terenów publicznych na terenie Gminy Jastków. 
 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
od dnia zawarcia umowy  do dnia 31-12-2020 r. 
 
IV. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (DO WYBORU PRZEZ 
WYKONAWCĘ): 
1. Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna , ul. Chmielowa 3 , pok. nr 15  
    (biuro podawcze) 
2. Fax: 81 50-20-144 , E-mail: poczta@jastkow.pl  
3. Oferty należy złożyć do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00  
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019 r.  o godz. 10:15 w pok. 11 
 
V. DODATKOWE INFORMACJE: 
1. Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pan Robert Stolar, tel. (81) 50 20 139, pok. 
16 
2. Kalkulacja stawki jednostkowej winna przewidywać nieodpłatne udostępnienie przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy podnośnika koszowego o zasięgu 18 m. 
3. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu 
4. Kryterium oceny ofert – 100% cena 
5. W przypadku składania oferty w formie pisemnej sugeruje się umieszczenie jej w kopercie  
     z napisem "OFERTA – Konserwacja urządzeń oświetlenia dróg publicznych. Nie otwierać przed   
    06.12.2019 r. godz. 10.15" 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. Umowa - projekt 
3. Zestawienie oświetlenia ulicznego z ilością opraw (punktów) oświetleniowych  
4. Zestawienie czynności wchodzących w zakres konserwacji oświetlenia drogowego 



 

 

 
 
 
 
(pieczęć firmowa) 

 
 
 

OFERTA  
KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DRÓG PUBLICZNYCH 

 
 
 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………... 
 
Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………... 
 
Numer telefonu ………………………….… Numer faxu ….…………….….……………….. 
 
Adres e-mail ……………………………………………………………………………………. 
 
 
CENA OFERTY BRUTTO (ZA 1 PUNKT OŚWIETLENIOWY/MIESIĄC)     
 
.……………… zł    
 
 
w tym PODATEK VAT  ………...….. zł 
 
 
 
 
 
 
…………………………                                                                  …………………………………………………………….. 

(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 
 
 
 

 
 



 

 

UMOWA - PROJEKT 
 
W dniu........... pomiędzy Gminą Jastków z siedzibą w Panieńszczyźnie, ul. Chmielowa 3,  
21-002 Jastków, NIP: 713-28-71-020 reprezentowaną przez Wójt Gminy – Teresę Kot, przy 
kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kamińskiej, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
................................................................., reprezentowanym przez ........................................,   
zwanym dalej „Wykonawcą” , łącznie zwanych w dalszej części umowy „Stronami” 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający, w celu realizacji zadań wynikających z przepisu art. 18 Ustawy z dnia                    
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 poz. 755 z późn. zm.) zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z konserwacją urządzeń 
oświetlenia dróg publicznych, wewnętrznych, ulic,  placów i innych otwartych terenów 
publicznych na terenie Gminy Jastków. Zestawienie oświetlenia ulicznego z ilością opraw 
(punktów) oświetleniowych przedstawione jest w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca prowadzić będzie eksploatację, obsługę i konserwację urządzeń zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi w zakresie sieci oświetleniowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac konserwacji urządzeń oświetlenia 
ulicznego stanowiących własność Gminy Jastków oraz urządzeń przekazanych 
Zamawiającemu przez PGE Dystrybucja S.A. Liczba opraw oświetleniowych do 
konserwacji wynosi 881szt., przy czym może zostać zwiększona w przypadku rozbudowy 
sieci oświetlenia na terenie Gminy Jastków.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości opraw przeznaczonych do 
konserwacji w przypadku wymiany opraw na nowe (objętych gwarancją wykonawcy) do 
50 % ilości opraw  z dnia zawarcia umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia kosztów konserwacji. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 
 

 
§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy związanych z konserwacją oświetlenia drogowego rozumie 
się ogół czynności wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy oraz: 
a) Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celu przyjmowania 

zgłoszeń w godzinach pracy Wykonawcy oraz możliwości kontaktu telefonicznego 
poza tymi godzinami, 

b) Dysponowanie pogotowiem z osobami z uprawnieniami wynikającymi z art. 54 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. ( Dz.U. z 2012 r., poz. 755 z 
późn. zm) oraz z  § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  
i sieci ( Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz.828), wyposażonym w środki transportu, środki 
łączności, odpowiedni sprzęt specjalistyczny, umożliwiający natychmiastową reakcję 
na zgłoszenia o uszkodzeniach i awariach latarni, 



 

 

c) Niezwłoczne zabezpieczenie miejsc awarii sieci oświetlenia ulicznego 
spowodowanych przez uczestników ruchu drogowego, czynniki atmosferyczne lub 
losowe oraz niezwłoczne przywrócenie ich sprawności, 

d) Uzyskanie i sfinansowanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń i dopuszczeń 
służących realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania czynności 
wynikających z umowy, w tym co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia PPN 
(pracy pod napięciem). 

3. Wykonawca ma obowiązek usunąć zgłoszoną awarię oświetlenia w terminie:   
a) 24 godzin od daty zgłoszenia, gdy nie świeci cała linia lub większa liczba obwodów 

oświetleniowych, 
b) 2 dni od daty zgłoszenia, gdy nie świeci się co najmniej  5 opraw na linii, 
c) 3 dni od daty zgłoszenia, gdy nie świeci się co najmniej  2 oprawy na linii, 
d) 4 dni od daty zgłoszenia, gdy nie świeci się tylko 1 oprawa na linii lub w razie 

zaistnienia sytuacji wyjątkowej niezależnej od Wykonawcy.  

 
§ 3 

1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w 
kwocie  ……….…zł brutto / za jeden punkt oświetleniowy w tym podatek VAT w 
wysokości …………. zł. 

2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe liczone będzie jako iloczyn ceny konserwacji 
jednego punktu oświetleniowego przez ilość punktów.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy  
z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego bez względu na zmianę liczby opraw i punktów 
oświetlenia oraz pozostałych elementów podlegających konserwacji w trakcie trwania 
umowy. 

4. Zastrzega się, że całkowita kwota wynagrodzenia za okres trwania umowy nie przekroczy    
……… zł  brutto. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie faktur miesięcznych 

przedkładanych za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury,  
 

§ 4 

1.  W celu konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego pozostającego na majątku PGE 
Dystrybucja S.A. urządzenia oświetlenia przekazane zostaną przez PGE Dystrybucja S.A. 
Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zawarte zostanie pomiędzy nimi 
odpowiednie porozumienie, które zostaną przekazane Wykonawcy, który zobowiązuje się 
je przestrzegać.  

2.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie okazać 
dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych kwalifikacji oraz dopuszczalność 
wprowadzenia materiałów używanych (użytych) do świadczenia usług i wykonywania 
robót do obrotu i stosowania, oraz wszystkich innych dokumentów związanych  
z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa 
winien posiadać. Zamawiający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu 
dokumentów. 
 

§ 5 

1. Przekazanie przez Wykonawcę części zadania do wykonania podwykonawcom wymaga      
pisemnej zgody Zamawiającego i akceptacji treści umowy o podwykonawstwo oraz  



 

 

przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy w ciągu                  
7 dni od dnia jej zawarcia. 

2. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu zawartej 
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

3. W przypadku podwykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub 
zaniechania działania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za 
własne działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy                   
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą dla Zamawiającego oświadczenie 
podwykonawcy o braku roszczeń z tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo lub 
dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.  

6. Faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty lub oświadczenie podwykonawcy, 
o którym mowa w ust. 5 nie będzie stanowiła podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego.      
 

§ 6 
 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do 
dnia 31-12-2020r. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku rażącego naruszenia przez stronę 
obowiązków wynikających z  niniejszej umowy  

§ 7 

1. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000,00 złotych. 

3. Zamawiający może naliczyć, za każdy przypadek nie wykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, karę w wysokości 100,00 złotych. W przypadkach 
określonych w §3 ust. 3 karę powyższą nalicza się za każdy dzień nie usunięcia lub 
nienależytego usunięcia awarii. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przekraczającej kwotę kary 
umownej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z należnego mu od 
Zamawiającego  wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.  

6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 
należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy 
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.   

 
§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w 
interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, 

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
gdy Wykonawca nie przestrzega wymagań PGE Dystrybucja S.A. w zakresie konserwacji 
oświetlenia drogowego.  



 

 

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku nie przystąpienia 
Wykonawcy do realizacji prac konserwatorskich w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

 1. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów z zakresie przedmiotu umowy będzie:  
……………………………………………………………………………………………… 

 2. Ze strony Zamawiającego upoważniony do wystąpienia w sprawach związanych  
z wykonaniem umowy będzie:..……………………………………………………………. 

 3. Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do wskazania innej osoby niż określone powyżej 
w ust. 1 i 2 poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej stronie bez konieczności 
zmiany umowy. 
      § 10 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń energetycznych i Polskie Normy. 

 
§ 12 

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Zleceniobiorcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
     _________________                                                             _________________ 
           Zamawiający        Wykonawca 

 
 

 
 

  
 
 

  



 

 

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONSERWACJI 
OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 
1. Wymiana niesprawnych źródeł światła. 
2. Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw i kloszy. 
3. Wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach 

oświetleniowych. 
4. Prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do prawidłowej 

pozycji. 
5. Wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach i tablicach oświetleniowych. 
6. Wymiana tabliczek słupowych. 
7. Wymiana uszkodzonych główek i podstaw bezpiecznikowych. 
8. Wymiana i dokręcanie zacisków prądowych. 
9. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej. 
10. Wymiana odcinków przewodów napowietrznej sieci oświetleniowej. 
11. Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego. 
12. Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych. 
13. Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb. 
14. Uzupełnianie i konserwacja zamknięć (drzwiczek) słupowych. 
15. Poprawa i wymiana opasek zabezpieczających. 
16. Wymiana wkładek topikowych i wyłączników nadmiarowo prądowych, 

bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w szafkach sterowania oświetleniem.  
17. Wymiana uszkodzonych listew zaciskowych. 
18. Regulacja i wymiana zegarów sterujących oświetleniem i przekaźników 

zmierzchowych. 
19. Wymiana styczników na tablicach oświetleniowych. 
20. Prowadzenie oględzin sieci oświetlenia drogowego. 
21. Programowanie parametrów ustawień zegarów oświetleniowych. 
22. Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. 
23. Utylizacja we własnym zakresie zdemontowanych źródeł światła zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
24. Wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe. 
25. Prostowanie przechylonych słupów. 

         _________________                                                             _________________ 
             Zamawiający                     Zleceniobiorca 

 

 
 



 

 

Lp. Miejscowość Numer PPE 
Rodzaj 

oświetlenia 

Ilość 
słupów 

szt. 

Ilość opraw 
(punktów 

oświetleniowych) 
szt. 

Rodzaj źródła 
światła 

 
Moc 

zainstalowanych 
opraw 

Długość 
mb 

1. 

Panieńszczyzna 
ulica 

Chmielowa 
KDP 2210L 

PL_LUBD_0609000911_07 Kablowe 9 9 LED 140 

369 

2. 

Barak- 
Dębówka 

KDG105985L 
 

PL-LUBD_0609000903_02 
Wydzielone 

napowietrzne 
12 12 LED 100 

468 

3. 

Jastków – 
Panieńszczyzna                 

stacja paliw 
KDG 105989L 

PL_LUBD_0609000904_04 
Wydzielone 

napowietrzne 
11 11 LED 150 

393 

4. 

Panieńszczyzna 
ciąg – pieszo-

jezdny 
S 12 

PL_LUBD_06090000910_0
5 

Kablowe 24 24 LED 250 

929 

5. 
Tomaszowice 
Kolonia drogi 

lokalne 
 Kablowe 64 64 

lampy 
metalohalogenkowe 

150 
1 928 

6. 

Sieprawice 
część 

wschodnia i 
zachodnia 

KDP 2209L 

PL_LUBD_0609001190_00 
PL_LUBD_0609001189_09 

Wydzielone 
napowietrzne 

52 59 lampy sodowe 100 

2 300 

7. 
Sługocin 

KDG 105978L 
PL_LUBD_0609001397_00 Kablowe 21 21 

lampy 
metalohalogenkowe 

150 
1 230 

8. 
Snopków 

KDP 2212L 
PL_LUBD_0609001883_03 

Wydzielone 
napowietrzno – 

kablowe 
10 10 

lampy 
metalohalogenkowe 

100 
385 



 

 

9. 
Snopków 

KDP 2212L 
PL_LUBD_0609001883_03 

Wydzielone 
napowietrzne 

15 15 
Lampy 

metalohalogenkowe 
100 654 

10. 
Dębówka 

KDG 105 999L 
PL_LUBD_0663008223_04 

Wydzielone 
napowietrzne 

 
18 18 

lampy 
metalohalogenkowe 

100 697 

11. 
Dąbrowica 
KDP 2211L 

PL_LUBD_0609001941_01 kablowe 38 38 
lampy 

metalohalogenkowe 
100 1 644 

12. 
Marysin            

ul. Szarugi 
KDG 105998L 

PL_LUBD_0609002116_07 kablowe 42 42 
lampy 

metalohalogenkowe 
140 2 090 

13. 

Marysin, Kol. 
Natalin 

ul Ziemska                                
KDW 809 

PL_LUBD_0609002044_02 kablowe 52 52 lampy sodowe 140 2 348 

14. 
Tomaszowice 

Kol. 
KDP 2204L 

PL_LUBD_0609002052_07 
Wydzielone 

napowietrzne 
 

23 23 lampy sodowe 70 992 

15. 

Ożarów – 
Ługów 

KDP 2209L 
 

PL_LUBD_0614002881_09 kablowe 44 44 
lampy 

metalohalogenkowe 
100 1 998 

16. 
Jastków 

KDP 2212L 
 

PL_LUBD_0609002195_07 
PL_LUBD_0609002196_09 

kablowe 54 54 
lampy 

metalohalogenkowe 
100 2 464 

17. 

Panieńszczyzna 
Pas drogi 

powiatowej 
KDP 2420L na 
odcinku Lublin-

Kurów 

PL_LUBD_0609002165_00  17 17 lampy sodowe  240 

18. 
Panieńszczyzna 

KDP 2210L 
  14 14 

lampy 
metalohalogenkowe 

 1 200 

19. 
Panieńszczyzna 

KDP 2210L 
PL_LUBD_0609001335_02  15 15 

lampy 
metalohalogenkowe/

 560 



 

 

(cd. 
Chmielowej) 

sodowe 

20. 
Panieńszczyzna 
ul. Przechodnia 

PL_LUBD_0609002522_00  5 5 LED  260 

21. 
Jastków droga 
KDP 2212L 

PL_LUBD_0609001333_08  11 9 lampy sodowe  394 

22 
Snopków KDG 

105997L 
PL_LUBD_0609001883_03  8 8 

lampy 
metalohalogenkowe 

 330 

23. 

Snopków drogi 
KDP 2212L 
oraz KDG 

105997L (ST 
Snopków 5) 

  5 5 
lampy 

metalohalogenkowe 
 218 

24. 

Snopków droga 
KDP 2212L 

(ST Snopków 
6) 

PL_LUBD_0609001334_00  17 16 
lampy 

metalohalogenkowe 
 738 

25. 
Wysokie droga 

KDP 2207L 
  6 6 LED  181 

26. 
Wysokie-

Sługocin KDP 
2207L 

  22 22 LED  1147 

27. 
Natalin KDG 

10599L 
  24 24 lampy sodowe  960 

28. 

KDG 105988L 
i droga wewn. 
w m. Natalin 

Kol. 

  10 10 LED  426 

29. 

KDP 2209L 
Jastków- 

Tomaszowice- 
Sieprawice 

Wschód 

  24 31 Lampy sodowe  1200 

29. 
Natalin, ul. 
Gwieździsta 

PL_LUBD_0609000750_05 
PL_LUBD_0609000724_06 Kablowe 49 49 LED 

 
 



 

 

PL_LUBD_0609000747_00 

30. 

Józefów 
Pociecha 

Droga gminna 
nr 105978L i 

106015  

  27 27 Lampy led  1398m 

31 

Tomaszowice 
Wieś droga 

gminna 
105975L 

  37 37 Lampy led  1703m 

32 
Smugi 1,4 

droga KDG 
105994L 

  62 62 Lampy led  3245m 

 Razem   870 881   
39 141

m 

 



 

 



 

 

 


