
 
Tczów, dn.15.12.2020r.  

Gmina Tczów 
Tczów 124 
26 – 706 Tczów 
tel. /48/ 676 80 23, fax /48/ 676 80 22 
 
GPR.271.1.18.2020.AW(1) 
 

 
 
 
       
 
     Z A P Y T A N I E   C E N O W E 
 
I. Zamawiający:  
Gmina Tczów  
z siedzibą w: Tczów 124, 26-706 Tczów  
REGON: 670224031, NIP:  811 17 14 505 
tel/fax – (048) 676 80 23  
e-mail: sekretariat@tczow.pl 
 
zaprasza do złożenia oferty cenowej (o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro, w myśl art. 
4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843                       

z późn. zm. – dalej także ustawa Pzp) na:  
 
realizację usługi pn.: „Konserwacja oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Tczów w 2021r.” 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie konserwacji i usuwania usterek 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tczów.  
W zakresie zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i 
bieżących naprawach niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego dróg, placów i 
miejsc publicznych na terenie gminy Tczów. Liczba czynnych lamp przy drogach gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz w innych lokalizacjach na terenie gminy Tczów wynosi 
454 sztuk. 
Wykonawca w cenie usługi uwzględni zakup niezbędnych materiałów (jak np. żarówki) robociznę, 
pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.  
 
Szczegółowy zakres usługi obejmuje: 
 
A. Konserwacja oświetlenia ulicznego dotyczy: 
a/ opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochrona od porażeń (uziemienia   
ochronne), 
b/ bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego, 
c/ przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz  
obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego, 
d/ aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym, 
e/ oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych, 
f/ szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-sterujących  
oświetlenia podwieszonego, 



g/ słupów oświetleniowych(betonowych i metalowych/ w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami  
bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk, 
 
B. Zakres prac konserwacyjnych na oświetleniu drogowym:  
  a/ przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej; 
  b/ czyszczenie i  konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych; 
  c/ kontrola i konserwacja złącz kablowych   w latarniach wydzielonej sieci; 
  d/ wymiana bezpieczników; 
  e/ czyszczenie opraw ,kloszy i odbłyśników; 
  f/ wymiana i naprawa elementów opraw; 
  g/ wymiana uszkodzonych  źródeł światła; 
  h/ regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i   odbłyśników; 
  i/ konserwacja konstrukcji wsporczych ,słupów oświetlenia wydzielonego,  wysięgników, 
podwieszek; 
  j/ regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego; 
  k/ prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego; 
  l/ uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek ,wnęk, uzupełnianie opisów; 
  ł/ wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe; 
  m/ lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia; 
  n/ wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod 
liniami napowietrznymi nn; 
  o/ pomiary eksploatacyjne(rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli); 
  u/ dokonanie wymiany zabezpieczeń podlicznikowych na zabezpieczenia typu „S” zgodnie z 
zawarta   umową z PGE. 
 
Dodatkowe postanowienia które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest wspólnie z Zamawiającym  dokonywać przeglądu oświetlenia, 
a także przyjmować zgłoszenia napraw ze strony Zamawiającego. 

2. Zgłoszenia awarii napraw oświetlenia ulicznego przyjmowane przez Wykonawcę całodobowo 
pod nr. tel podanym przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się usuwać awarii oświetlenia ulicznego maksymalnie w czasie 48 
godzin od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego. 

4. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić 
usunięcie awarii innemu Wykonawcy, a poniesione koszty odliczyć z wynagrodzenia 
Wykonawcy, któremu powierzono przedmiot Umowy.  
 

III Opis sposobu przygotowania oferty:  
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zgodnie z rozdziałem II niniejszego zaproszenia. 
2. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym 
na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
3. Zamawiający uznaje, że podpisem złożonym 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 on być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku pieczęci) z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej do niniejszego 
postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
 
 
IV. Termin realizacji umowy:  
1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2020 r.  
              
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/iami: 
1. Cena kryterium wagowe 100 %. 



2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. zaoferuje 
najniższą cenę. 
 
VI. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty: 
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1; 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp - Załącznik Nr 2;  
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3;  
4. Parafowany projekt umowy - Załącznik Nr 4. 
 
VII. Opis sposobu obliczania ceny: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto powiększonej o obowiązujący podatek VAT. 
2. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca niezbędne do 
zrealizowania zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez Zamawiającego, a także 
uwzględnić ewentualny podatek VAT i wszelkie składki stanowiące koszty Wykonawcy i 
Zamawiającego. 
3. Cena oferty za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie z dokładnością 
do pełnych groszy . 
4. Cena podana przez Wykonawcę za świadczony przedmiot zamówienia obowiązuje przez cały okres 
trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. 
 
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty: 
 
1. Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie załączonymi wzorami formularzy i złożyć lub przesłać 

na adres: Urząd Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26-706 Tczów, (sekretariat I piętro) lub osobiście 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2020 r. do godz. 12:00.  

2. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. 
Oferty nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Ofertę należy opisać: 

Oferta na: 

„Konserwacja oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Tczów w 2021r.” 
 „nie otwierać przed 22.12.2020r., godz. 12.15" 

 
 

4. Złożone oferty zostaną otwarte przez Zamawiającego w dniu składania o godzinie 12:15 
5. Zamawiający dopuszcza i zaleca przesłanie ofert – skanu formularza ofertowego i załączników  
w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres: sekretariat@tczow.pl w terminie do dnia 
22.12.2020r. do godz. 12:00. 
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
Pan Artur Wróbel - tel. /48/676 80 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 -15:30; 
IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 3 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty. 
IX. Klauzula RODO 
 

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:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczów, którą reprezentuje Wójt Gminy 

Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów, tel. (48) 676 80 23, e-mail: gmina@tczow.pl; 
 jeśli maja Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Waszych danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Tczów, a także przysługujących Wam uprawnień, 



możecie skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tczów za 
pomocą adresu e-mail: iod@tczow.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Konserwacja oświetlenia ulicznego 
dróg na terenie gminy Tczów w 2021r.” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres                   
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 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 sprostowania nie może skutkować zmianą postępowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnych z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 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. 
 
 
 
 
 

                                                                                  Zatwierdzono w dniu: 15.12.2020r. 
                                                                                 /---/ Arkadiusz Baran 

                                                                                Wójt Gminy Tczów 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1; 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2; 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3; 
4. Projekt umowy - Załącznik Nr 4. 


