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Brańszczyk , dnia 06.03.2017r. 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
                                                                                                                    
 Wójt Gminy Brańszczyk zaprasza do złożenia oferty na: Konserwację oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Brańszczyk 
Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje: 

1) utrzymanie w stanie sprawności 1185 sztuk opraw oświetleniowych znajdujących 
się na terenie gminy Brańszczyk, 
2) wymiana zużytych źródeł światła i naprawa elementów opraw oświetleniowych, 
3) wymiana uszkodzonych stateczników opraw oświetleniowych, 
4) wymiana uszkodzonych układów zapłonowych, 
5) wymiana uszkodzonych oprawek, 
6) wymiana uszkodzonych wkładek i główek bezpiecznikowych, 
7) wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych, 
8)  systematyczna regulacja pracy sterowników astronomicznych oraz elementów 
układu sterowania, 
9) wymiana drobnych elementów nie ujętych wyżej a niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania oświetlenia, 
10) okresowe oczyszczanie kloszy opraw oświetleniowych i wymiana 
uszkodzonych, 
11) lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznych i kablowych liniach 
oświetleniowych, 
12) dbałość o stan techniczny skrzynek sterujących oświetleniem łącznie z 
prawidłowym zabezpieczeniem dostępu do nich osobom postronnym, 
13) terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego, 
14) współpracę z Zakładem Energetycznym w zakresie funkcjonowania oświetlenia 
ulicznego, 
15) przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne 
zezwolenie do prowadzenia takiej działalności,  
16) utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, 
17) wykonawca pokrywa koszty wszystkich materiałów koniecznych do 
realizacji umowy, 
18) wykonywanie napraw bieżących w celu usprawnienia funkcjonowania 
oświetlenia poprzez wymianę  wyłączników, 
19) wszystkie zgłoszenia i reklamacje dotyczące konserwacji muszą być wykonane 
przez wykonawcę w ciągu 48 godzin, natomiast wyłączenia świecących się lamp w 
ciągu dnia wykonawca zobowiązuje się dokonać w ciągu 24 godzin od  momentu 
zgłoszenia przez zamawiającego. 

Zamawiający będzie egzekwował wykonanie zgłoszonych usterek, napraw i awarii 
oświetlenia ulicznego poprzez zgłaszanie się Wykonawcy do Zamawiającego w celu 
dokonania wpisu o wykonaniu prac potwierdzonego podpisem i pieczątką firmy w rejestrze 
zgłoszonych usterek i awarii oświetlenia ulicznego w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia. W 
przypadku nie wykonania zgłoszonych usterek i awarii, lub nie zgłoszenie się Wykonawcy 
do Zamawiającego w celu potwierdzenia ich usunięcia w ciągu 48 godzin od ich 
zgłoszenia  Zamawiający może rozwiązać umowę za dwutygodniowym 
wypowiedzeniem, jeżeli Wykonawca nie potwierdzi wykonania usług dwa razy w 
ciągu miesiąca   
20) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: 
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a) zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem.  
b) materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach. 
 
 
 
Zamawiający składać będzie zgłoszenie wykonawcy za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonicznie  
Wykonawca drogą mailową potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i wykonanie naprawy 
 
Na terenie gminy Brańszczyk znajduje się 1185 punktów oświetleniowych, 71 punktów  
sterowniczych). 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz odpowiedzialną do składania 
zgłoszeń naprawy jest  Krzysztof Wyszyński e-mail: krzysztof.wyszynski@branszczyk.pl  
tel.  295929338 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedłożenie przy ofercie poświadczenia od 
poprzednich zamawiających, że w przeciągu ostatnich 3 lat Wykonawca konserwował 
oświetlenie uliczne co najmniej w zakresie 500 punktów świetlnych w okresie co najmniej 
6 miesięcy z potwierdzeniem, że usługi wykonano należycie.  
 
  
 
 Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie z dołu, na podstawie faktur częściowych w 
terminach miesięcznych w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury. 
 
Przedmiotem zamówienia jest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

   50.23.21.00 -1 – usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 
 
Termin wykonania zlecenia : od 01.04.2017 do 31.03.2018 r. 
 

Ofertę na druku według załączonego wzoru, należy złożyć w zapieczętowanej 
kopercie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 1100 na adres: Gmina Brańszczyk ul. Jana Pawła 
II 45, 07-221 Brańszczyk. Na kopercie z ofertą należy umieścić nazwę wykonawcy i 
nazwę zadania, którego ona dotyczy oraz klauzulę „nie otwierać przed 15.03.2017r. 
godz. 1105” 

  
 

 Postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 (z późn. zm.), 
gdyż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30.000,00 EURO. 

Wykonawca, który spełni warunki udziału w postępowaniu i przedstawi najniższą 
cenę otrzyma zlecenie wykonania zamówienia. 

                                                                                       Z poważaniem 

 

Wójt Gminy Brańszczyk 

Mieczysław Pękul 
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Załączniki: 

 formularz oferty; 

 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu 

 Projekt umowy 


