
URZĄD MIASTA ŚWIDWIN 
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1 
78-300 ŚWIDWIN 
tel. 94 3652011, fax 94 3652283 
e-mail: ratusz@swidwin.pl  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na konserwację  oświetlenia drogowego 

Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) z uwagi na fakt, iż  wartość  zamówienia nie 
przekracza kwoty 130.000 zł  netto. 

L Zamawiający  
Urząd Miasta Świdwin 
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 

78 - 300 Świdwin 
Tel. (94) 36 521-11 
e-mail:  ratusz@swidwin.pl,  http:  www.swidwin.pl  

II. Opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi: 
KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERNIE MIASTA Ś  WID WIN 
W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę  usług polegających na konserwacji i 
bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia drogowego na terenie 
miasta Świdwin. 

Ilość  konserwowanych punktów świetlnych na terenie miasta Świdwin : 758 sztuk. 

Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę  sprzętu i inne niezbędne czynności 
związane ze świadczeniem usługi. 

Zakres prac obejmuje: 
• wymianę  źródeł  światła, dławików i bezpieczników latarniowych w lampach na 

zgłoszenie Zamawiającego; 
• konserwację  urządzeń  sterowniczych, umoż liwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące 

reagowanie na zaistniałe nieprawidłowości; 

• naprawę  uszkodzonych elementów obudowy oświetlenia ulicznego po przyjęciu reklamacji 
o zakłócaniu z pominięciem urządzeń  pomiarowych, wymiany słupów.; 

• usuwanie w terminie do 72 godzin zgłaszanych awarii; 

• kontrolę  świecenia lamp oraz likwidacja ubytków i usterek; 
• czyszczenie kloszy opraw oświetlenia (na zgłoszenie Zamawiającego), ale nie więcej niż  

raz na rok; 

• zabezpieczenie w całości materiałów i sprzętu na potrzeby konserwacji; 
• utrzymywanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym; 
• obsługę  urządzeń  pomiarowych; 

• wprowadzenie zmian czasu pracy oświetlenia w urządzeniach sterujących (po uzgodnieniu z 

Zamawiającym maksymalnie 2 razy w roku); 
• utylizację  we własnym zakresie, zdemontowanych źródeł  światła zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; 
• wykonanie okresowych przeglądów oświetlenia drogowego raz na kwartał. 
• Podłączenie choinki w okresie świątecznym 



• Montaż  gniazd wtykowych na słupach oświetleniowych - 30 szt 
• Naprawa lub wymiana gniazd do oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych 

III. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 

IV. Opis sposobu przyjmowania oferty 

Ofertę  należy sporządzić  na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego oraz złożyć  w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać  następująco: 
Oferta na: Konserwację  oświetlenia drogowego na terenie miasta Świdwin. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert  
1. Oferta powinna być  przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście 

na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78 - 300 Świdwin. 
2. Termin składania ofert: do dnia 17.12.2021 r. do godz. 10.00 
3. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej:, http: www.swidwin.pI  

VI. Opis wymagań  stawianych wykonawcy  
1.0 udzielenie zamówienia mogą  ubiegać  się  wykonawcy, którzy: 
a. posiadają  prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie 

przedmiotu zamówienia; 

b. znajdują  się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania 
zamówienia; 

C. 	dysponują  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

d. 	dysponują  odpowiednim sprzętem do usuwania awarii (podnośnikiem 
koszowym —jest właścicielem) 

VII. Istotne postanowienia umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie dokonywać  przeglądu oświetlenia 
a także przyjmować  zgłoszenia napraw ze strony Zamawiającego. 

2. Zgłoszenia awarii oświetlenia drogowego przyjmowane będą  przez Wykonawcę  w godz. 
8.00 - 15.00 we wszystkie dni robocze pod nr tel. podanym przez Wykonawcę  lub na 
wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail). 

3. Wykonawca zobowiązuje się  w czasie 24 godzin usuwać  zgłaszane awarie nieczynnych 
obwodów oświetlenia ulicznego i awarie zegarów sterujących, a w czasie 3 dni awarie 
pojedynczych źródeł  oświetlenia 

4. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii, Zamawiający może zlecić  
usunięcie awarii innemu wykonawcy, a koszty prac potrącić  z wynagrodzenia Wykonawcy, 

któremu powierzono przedmiot umowy. 

VIII. Płatność  za przedmiot zamówienia  
1. Płatność  ryczałtowa miesięczna, płatna po upływie miesiąca rozliczeniowego i po 

dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
2. Zamawiający nie dopuszcza przedpłat. 

IX. Kryterium oceny ofert  

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%). 



X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się  pod adresem: „ http:  www.swidwin.pl   

XI. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Świdwin Arkadiusz Kot pod numerem telefonu 094 36 480— 27 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny 

XII. Załączniki:  
1.Wzór formularza ofertowego. 
2. Wzór umowy. 

3. Zbiorcze zestawienie skrzynek energetycznych 

4. Szczegółowy wykaz sieci oświetleniowych będących własnością  Urzędu Miasta Świdwin 

S. Wykaz sprzętu. 
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