SZCZEGÓŁOWY OPIS WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro
Przedmiot zamówienia:
„Konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, urządzeń
elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach
uzdatniania wody w gminie Cielądz”

USŁUGA
Zamawiający:
Gmina Cielądz
Cielądz 59
96-214 Cielądz

Zatwierdzam

Cielądz, styczeń 2020 r.

Cielądz, dnia 07.01.2020r.
Znak sprawy: Or.SO.2711.2.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie usługi – konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia
ulicznego, urządzeń elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków
w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w gminie Cielądz.
Zamówienie poniżej 30 000 Euro zgodnie z art. 4. pkt 8. Ustawy PZP z 29 stycznia 2004
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiający: Gmina Cielądz, Cielądz 59 96-214 Cielądz
Adres poczty elektronicznej:urzad@cieladz.pl
Strona internetowa:www.cieladz.pl
Numer tel., faksu: (46) 815 24 29, (46) 815 23 52
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Konserwacja,naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, urządzeń
elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach
uzdatniania wody w gminie Cielądz”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – konserwacja, naprawa i bieżące
utrzymanieoświetlenia
ulicznego,
urządzeń
elektrycznych
na
oczyszczalni
i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w Cielądzu,
Sierzchowach i Kuczyźnie.
Zakres zamówienia w części konserwacji, naprawy i bieżącego utrzymania oświetlenia
ulicznego obejmuje ok. 575 sztuk punktów świetlnych oraz 40 punktów zapalania
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz.
Zakres usług obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wymianę uszkodzonych źródeł światła.
Wymianę niesprawnych bezpieczników.
Naprawę opraw lamp oświetleniowych (wymiana uszkodzonego osprzętu).
Regulacje położenia źródeł, względem oświetlanego terenu.
Oględziny i przeglądy techniczne punktów świetlnych.
Pomiar skuteczności ochrony od porażeń.
Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów sterujących,
przekaźników, styczników, gniazd, bezpieczników, liczników).
8. Regulację zegarów sterujących.

9. Wymianę uszkodzonych oprawna nowe w przypadku braku możliwości ich
wyremontowania.
10. Wymianę uszkodzonych przewodów na słupach i wysięgnikach, niesprawnych
zacisków, mostków i przewodów zasilających oprawę.
11. Wymianę uszkodzonych tabliczek bezpiecznikowych.
12. Wymianę zabezpieczeń w szafce oświetleniowej lub innym miejscu jej usytuowania.
13. Konserwację tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetlenia.
14. Wycinkę gałęzi zagrażających istniejącemu oświetleniu ulicznemu.
15. Kontrolę sprawności oświetlenia.
16. Prostowanie słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego.
17. Lokalizacje uszkodzenia i naprawę kabla zasilającego obwody oświetleniowe.
18. Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych.
19. Regulacja naprężenia przewodów oświetlenia ulicznego.
20. Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nN.
21. Naprawę lub wymianę uszkodzonych skrzynek sterowania ulicznego.
22. Zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych w wyniku zdarzeń
atmosferycznych, losowych bądź przez osoby trzecie.
23. Prowadzenie rejestru zgłaszanych usterek i awarii na oświetleniu ulicznym
zgłaszanych przez Zamawiającego.
24. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonanych napraw.
25. Inne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.
26. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych szt. 30.
27. Konserwacja i usuwanie awarii urządzeń elektrycznych na oczyszczalni
i przepompowniachścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w Cielądzu,
Sierzchowach i Kuczyźnie.

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;
2. Dysponują odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową do wykonania
zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z warunków określonych powyżej winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
3. Wymagania niezbędne do spełnienia przez Wykonawcę.
1. Przy realizacji zamówienia wymagania jest staranność i rzetelność.
2. Wykonawca musi posiadać wymagane przez przepisy; wiedzę i doświadczenie
w celu wykonania przedmiotu zamówienia oraz ważną umowę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.
4. Wykonawca musi posiadać podnośnik koszowy o wysokości minimum 18m.
posiadający aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu
wysięgnika koszowego do pracy.
5. Wykonawca zatrudnia co najmniej 2 wykwalifikowane osoby, które będą
wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w zamówieniu, z tego co najmniej jedna
podsiada kwalifikacje „D” oraz co najmniej jedna posiada odbyte szkolenie w
zakresie pracy pod napięciem.
4. Istotne postanowienia zamówienia
1. Czas realizacji zleconej usterki:
• bezpodstawne świecenie lamp w porze dziennej – do 4 godzin;
• awaria pojedynczego punktu lub regulacja sterownika oświetlenia ulicznego – do 3
dni;
• awaria pojedynczego punktu świetlnego znajdującego się w miejscach ważnych dla
ruchu komunikacyjnego i w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych -niezwłocznie
po zgłoszeniu;
• awaria oświetlenia w całym obwodzie – do 1 dnia;
• wymiana lampy – do 5 dni;
• naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów linii napowietrznej – niezwłocznie
po zgłoszeniu;
• lokalizacja i naprawa uszkodzonego kabla ziemnego – do 7 dni.
Za początek terminu usunięcia awarii przyjmuje się datę wprowadzenia informacji w system
korespondencji elektronicznej.
2. Sposób rozliczania z Zamawiającym: ryczałt miesięczny plus zwrot kosztów za
zużyte materiały wypłacany, na podstawie potwierdzenia wykonanych prac
wymagających zakupu materiałów, zgodnie z zestawieniem materiałowym (wzór
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). W przypadku niepełnego miesiąca
stawkę wynagrodzenia dla wykonawcy oblicza się proporcjonalnie do czasu
wykonywania usługi w danym miesiącu (liczba dni).
5. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy na świadczenie usług do 31 grudnia 2020 roku.
6. Okres gwarancji:
Nie dotyczy
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Parafowany wzór umowy, jako akceptacja jej postanowień (Załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego).
3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych

SEP:
- eksploatacyjnych E-1,
- dozorowych D-1,
- uprawnień PPN,
- posiadanie wpisu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- aktualne ubezpieczenie OC.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawionych
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem
formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w relacjach między
zamawiającym i wykonawcą przekazywane są w formie pisemnej.
4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni, który jest liczony od upływu terminu
składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
Wymogi formalne:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Do oferty winny być dołączone w języku polskim wszystkie dokumenty i załączniki.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i
wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego
w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie
na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania
śladu.
5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest
nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem
(np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko
podpisującego.
Opakowanie oferty: Zaleca się aby Wykonawca umieścił ofertę w zamkniętym
nieprzeźroczystym opakowaniu (kopercie) posiadającym oznaczenie Zamawiającego:
adres Zamawiającego:
Gmina Cielądz
96-214 Cielądz, Cielądz 59
Opakowanie (kopertę) należy opisać w następujący sposób: „Ofertana wykonanie usługi –
konserwacja, naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, urządzeń

elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach
uzdatniania wody w gminie Cielądz” z dopiskiem nie otwierać przed dniem 20.01.2020
godz. 12:00
11. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Cielądzu,
Cielądz 59 96-214 Cielądz, pokój sekretariat do dnia 20.01.2020 r. do godz. 12:00,
lub wysłać poczta na w/w adres.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2019 r. o godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie wskazanympowyżej zostaną niezwłocznie zwrócone bez
otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Zamawiającego
12. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Cena - waga 100%.
13. Klauzula informacyjna, przekazana w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Cielądz.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez
Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Cielądz, e-mail:
inspektordanychosobowych@cieladz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO
w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn:konserwacja, naprawa oraz
bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, urządzeń elektrycznych na
oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania
wody w gminie Cielądz.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona
zostanie
dokumentacja
zapytania
ofertowego
zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami zawartymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w niniejszym zapytaniu
ofertowym;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:

◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego:
1. Oferta ( Formularz ofertowy )- zał. nr 1
2. Zestawienie materiałów wykorzystanych w celu umowy (wzór)
3. Wzór Umowy
- zał. nr 3

- zał. nr 2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Pieczęć Wykonawcy
OFERTA
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie usługi – konserwacja naprawa i bieżące
utrzymanie oświetlenia ulicznego i urządzeń elektrycznych na oczyszczalni
i przepompowniach ścieków orazstacjach uzdatniania wody w gminie Cielądz.
Niniejszym oferuje wykonania w/w zadania:
1. Za konserwację, naprawę i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Cielądz – miesięcznie :
netto……………….
VAT………………..
brutto………………
2. Za konserwację, naprawę i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych na
oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody
w: Cielądzu, Kuczyźnie i Sierzchowach – miesięcznie :
netto……………….
VAT………………..
brutto………………

Razem 1+2
netto……………….
VAT………………..
brutto………………

Oświadczam(y), że:
1. Dokonałem wizji lokalnej i zdobyłem niezbędne dane do przygotowania oferty i podpisania
umowy.
2. Spełniam wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, dotyczące
sprzętu i kwalifikacji personelu.
3. W cenie oferowanej uwzględniłemwszelkie koszty związane z dostosowaniem się do
wymogów zamówienia oraz mające wpływ na kompletność wykonania zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę z Zamawiającym.
5. Zapoznałem się z treścią specyfikacji zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w niej zawarte.
6. Przedmiot umowy wykonam do 31 grudnia 2020r.
7. Wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

………………………………………
(Miejscowość i data)

………………………………………………………
podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
zestawienie materiałów zużytych do konserwacji, naprawy i bieżącego utrzymania
oświetlenia ulicznego na terenie w Gminy Cielądz, za miesiąc……(wzór)
LP

Lokalizacja/
miejscowość

Dokładny adres

Wyszczególnienie
materiałów

Szt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
RAZEM

-

-

-

Łączny koszt
brutto zużytych
materiałów

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
UMOWA NR Or.SO……………….(projekt)
zawarta w Cielądz w dniu………………………pomiędzy:
Gminą Cielądz, 96-214 Cielądz 59, NIP 835 15 31 678; REGON 750148199,
którą reprezentuje:
Paweł Królak – Wójt Gminy przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Milczarskiej – Skarbnik
Gminy Cielądz zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………… zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania trybów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 ), zgodnie z jej art. 4
pkt 8.
§1
1. Zamawiający
powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod
nazwą:Konserwacja, naprawa i bieżące utrzymania oświetlenia ulicznego, urządzeń
elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach
uzdatniania wody w gminie Cielądz”, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik
nr 1 do umowy.
2. Zadanie powyższe polegać będzie w szczególności na:
1) Konserwacji, naprawie i bieżącym utrzymaniu urządzeń oświetlenia ulic, parków,
placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Cielądz.
Szacunkowa ilość opraw ok.575, liczba punktów zapalania oświetlenia ulicznego40.
2) Konserwacji, naprawie i bieżącym utrzymaniu urządzeń elektrycznych na
oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania
wody w Cielądzu, Sierzchowach i Kuczyźnie.
3. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę umowy obejmuje w szczególności:
1) Wymianę uszkodzonych źródeł światła.
2) Wymianę niesprawnych bezpieczników.
3) Naprawę opraw lamp oświetleniowych (wymiana uszkodzonego osprzętu).
4) Regulacje położenia źródeł, względem oświetlanego terenu.
5) Oględziny i przeglądy techniczne punktów świetlnych.

6) Pomiar skuteczności ochrony od porażeń.
7) Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów sterujących, przekaźników,
styczników, gniazd, bezpieczników, liczników).
8) Regulację zegarów sterujących.
9) Wymianę uszkodzonych oprawna nowe w przypadku braku możliwości ich
wyremontowania.
10) Wymianę uszkodzonych przewodów na słupach i wysięgnikach, niesprawnych
zacisków, mostków i przewodów zasilających oprawę.
11) Wymianę uszkodzonych tabliczek bezpiecznikowych.
12) Wymianę zabezpieczeń w szafce oświetleniowej lub innym miejscu jej usytuowania.
13) Konserwację tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetlenia.
14) Wycinkę gałęzi zagrażających istniejącemu oświetleniu ulicznemu.
15) Kontrolę sprawności oświetlenia.
16) Prostowanie słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego.
17) Lokalizacje uszkodzenia i naprawę kabla zasilającego obwody oświetleniowe.
18) Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych.
19) Regulacja naprężenie przewodów oświetlenia ulicznego.
20) Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nN.
21) Naprawę lub wymianę uszkodzonych skrzynek sterowania ulicznego.
22) Zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych w wyniku zdarzeń atmosferycznych,
losowych bądź przez osoby trzecie.
23) Prowadzenie rejestru zgłaszanych usterek i awarii na oświetleniu ulicznym zgłaszanych
przez Zamawiającego.
24) Zgłaszanie Zamawiającemu wykonanych napraw.
25) Inne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.
26) Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach oświetleniowych 30 szt.
27) Konserwacja i usuwanie awarii urządzeń elektrycznych na oczyszczalni
i przepompowniachścieków w Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w Cielądzu,
Sierzchowach i Kuczyźnie.
4. Zakres usług zostanie każdorazowo indywidualnie określony przez Zamawiającego
w zgłoszeniu telefonicznymza pośrednictwem numeru telefonu wskazanegoprzez
Wykonawcę w umowie a następnie potwierdzony za pomocą poczty elektronicznej
i odnotowany w rejestrze zgłoszeń prowadzonym przez Wykonawcę;
5. Wykonawca będzie wykonywać prace przy użyciu własnego sprzętu i materiału.
6.
1)
2)
3)

Wykonawca ma obowiązek usunąć zgłoszoną awarię oświetlenia w terminie:
bezpodstawne świecenie lamp w porze dziennej – do 4 godzin;
awaria pojedynczego punktu lub regulacja sterownika oświetlenia ulicznego – do 3 dni;
awaria pojedynczego punktu świetlnego znajdującego się w miejscach ważnych dla
ruchu komunikacyjnego i w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych -niezwłocznie po
zgłoszeniu;
4) awaria oświetlenia w całym obwodzie – do 1 dnia;
5) wymiana lampy – do 5 dni;
6) naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów linii napowietrznej – niezwłocznie po
zgłoszeniu;

7) lokalizacja i naprawa uszkodzonego kabla ziemnego – do 7 dni.
7. Za początek terminu usunięcia awarii przyjmuje się datę wprowadzenia informacji w
system korespondencji elektronicznej.
§2
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca oświadcza, żew celu wykonania przedmiotu umowy posiada wymagane
przez przepisy; wiedzę, doświadczenie i uprawniony personel.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w związku
z wykonywaniem usług w materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy
wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji usług oraz wobec osób
trzecich.
Strony ustalają, że szkody powstałe w mieniu Zamawiającego w związku
z wykonywaniem umowy, będą usuwane w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
daty zgłoszenia. W razie zwłoki w usunięciu szkody Zamawiający zastrzega sobie
prawo do jej wyceny, wyboru innego wykonawcy i potrącenia stosownej należności
za wykonanie prac z faktury Wykonawcy związanego umową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie robót oraz
uzyskanie i sfinansowanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń i dopuszczeń
w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.
§3

Umowę zawarto na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r.
§4
1.

Strony ustalają, płatności za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 według
poniższych stawek, zgodnie z ofertą wybraną w trybie zapytania ofertowego:
a) Za konserwację, naprawę i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Cielądz – miesięcznie:
netto……………….
VAT………………..
brutto………………
b) Za konserwację, naprawę i bieżące utrzymanie urządzeń elektrycznych na
oczyszczalni i przepompowniach ścieków w Cielądzu stacjach uzdatniania wody w
Cielądzu, Kuczyźnie i Sierzchowach – miesięcznie:
netto……………….
VAT………………..
brutto………………

Razem pozycje a+b

netto……………….
VAT………………..
brutto………………

c) Kwota określona w ust.1 nie uwzględnia kosztów zużycia przez Wykonawcę
materiałów, wykorzystanych do realizacji umowy. Jako załącznik do comiesięcznej
faktury
Wykonawca
przedłoży
do
rozliczenia
zestawienie
ilościoworodzajowewykorzystanych materiałów sporządzone na podstawie rejestru zgłoszeń, ze
wskazaniem terminów i lokalizacji zużycia wykonania, a poniesione z tego tytułu koszty
doliczy do kosztów wskazanych w ust 1.
d) Wykonawca będzie składał odrębne faktury za konserwację, naprawę i bieżące
utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz za konserwację, naprawę i bieżące
utrzymanieurządzeń elektrycznych na oczyszczalni i przepompowniach ścieków w
Cielądzu oraz stacjach uzdatniania wody w Cielądzu, Kuczyźnie i Sierzchowach.
e) Celowość zakupu materiałów w kwocie przekraczającej 300 zł należy każdorazowo
uzgadniać z Zamawiającym.
f) Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana w okresach
miesięcznych na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
daty doręczenia faktury przez Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek
bankowy.
§5
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie
przedmiotu
umowy
będzie
…………………….,
telefon
kontaktowy………………………………, adres poczty elektronicznej…………………
Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia będzie…………………………., telefon kontaktowy…………………….,
poczty elektronicznej……………………….
§6
1. O zaistniałych lub przewidzianych przeszkodach w robotach
Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
2. Z tytułu nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do potrącenia Wykonawcy 20% wartości należnego mu wynagrodzenia objętego
fakturą z danego miesiąca, w którym stwierdzono nienależyte wykonanie
protokół z kontroli
zamówienia. Podstawę potrącenia stanowił będzie
stwierdzający nienależyte wykonanie usług, sporządzony przez Zamawiającego
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.
3. W przypadku przekroczenia czasu na usunięcie awarii, o których mowa w § 6,pkt.
6 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należności ryczałtowej
Wykonawcy
kwoty
wynoszącej
równowartość
20%
przysługującego
wynagrodzenia.
4. Strony jednocześnie ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w
wysokości 2.000,00 zł.

5. Zamawiający zastrzega sobie
uzupełniającego przenoszącego
rzeczywiście poniesionej szkody.

prawo do dochodzenia
wysokość kar umownych

odszkodowania
do wysokości

§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca
naruszy postanowienia umowy.
2. Podstawowe naruszenia umowy obejmują, ale nie wyłącznie, następujące przypadki:
1) Wykonawca świadczy usługi wadliwie i niezgodnie z umową oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiającego dotyczące wykonania poprawek w wyznaczonym
terminie,
2) Wykonawca bankrutuje lub przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach
przekształcenia się lub połączenia,
3) nieprzystąpienie do wykonania usługi,
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie jej 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 informacji o tych
okoliczności.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca
zobowiązuje się:
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą, do zabezpieczenia przetwarzanych
danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia,
2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
3) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

3. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii
lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
4. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
5. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
6. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
7. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dłuższym niż 7 dni.
9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów
upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w
innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§9
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) Oferta Wykonawcy.
2) Zestawienie materiałów wykorzystanych w celu realizacji umowy (wzór).

§ 10
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
§ 11
Wykonawca bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może dokonywać cesji praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne podmioty.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
§ 13
Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

