
Ogłoszenie nr 510001314-N-2020 z dnia 07-01-2020 r. 

Gmina Jabłonka: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka w okresie 

01.01.2020 -31.12.2020 roku. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 627935-N-2019 z dnia 2019-11-26 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Gmina Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1, 34-480  Jabłonka, 

woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 

182 652 468. 

Adres strony internetowej (url): www.jablonka.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka w okresie 01.01.2020 -31.12.2020 

roku. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

RINT.271.41.2019 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi 



II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka w okresie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 roku. 2. Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na 

konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jabłonka, odpowiedzialny jest za stan 

techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na 

tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym 

także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonywania usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia 

ulicznego w należytym stanie technicznym, a także wypełniania formalności związanych z 

wykonywaniem niżej wymienionych czynności; 3. Osoby wykonujące przedmiot zamówienia z 

ramienia Wykonawcy, muszą posiadać kwalifikacje do konserwacji oświetlenia ulicznego, zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń i instalacji w sieci (Dz.U Nr 89 poz.828 z późniejszymi zmianami) posiadać 

znajomość układu zasilania i sterowania konserwowanych obwodów oświetlenia oraz znajomości z 

zakresu obowiązków i sposobu prowadzenia prac konserwacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad bezpieczeństwa pracy. 4. Konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie Jabłonka obejmuje 

obecnie 2004 punkty świetlne (oprawy sodowe i rtęciowe), a od 23.07.2020 roku 2043 szt. oraz 95 

szaf sterujących oświetleniem i ok. 100 km sieci kablowo-napowietrznej. 5. Sieć zasilająca 

oświetlenie, kablowo-napowietrzna, podlegająca konserwacji wynosi ok.100km. 6. Wszelkie 

niezbędne materiały służące do likwidacji powstałych awarii i innych nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu oświetlenia zapewnia Wykonawca konserwacji. 7. Wymianę urządzeń uszkodzonych 

przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia, latarń, opraw, kloszy, szaf 

oświetleniowych, kabli itp.) – maksimum – 10 szt. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilości 

Zamawiający zleci wykonanie zadania na podstawie zaakceptowanego kosztorysu (wykonanego przez 

Wykonawcę) odrębnym zleceniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi 

innemu podmiotowi. 8. Wykonawca winien stosować tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały 

posiadające wymagane atesty i certyfikaty. 9. Wykonawca winien zapewnić: 9.1. Bieżące odbieranie 

zgłoszeń o usterkach i awariach od pracowników Zamawiającego oraz odwrotne potwierdzenie 

Zamawiającemu ich usunięcia. 9.2. utrzymania służb konserwacyjnych w 24-godzinnej gotowości do 

przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń oraz dysponowania brygadami interwencyjnymi 

kontrolującymi stan oświetlenia, wyposażonymi w środki łączności, środki transportu i odpowiedni 

sprzęt specjalistyczny, umożliwiający natychmiastową reakcję na zgłoszone awarie. 9.3. Wszystkie 

zgłoszone awarie Wykonawca musi rejestrować, a informacje o dacie i godzinie zgłoszenia awarii, 

dacie i godzinie podjęcia działań naprawczych przez Wykonawcę oraz dacie usunięcia awarii będą 

przesłane, po zakończeniu każdego miesiąca, drogą elektroniczną do Zamawiającego na adres: 

srodowisko@jablonka.pl 9.4. Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach od pracowników 

Zamawiającego oraz odwrotne potwierdzenie Zamawiającemu ich usunięcia, 9.5. Informowanie 

Rejonu Dystrybucji w Nowym Targu i Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń 

sterowniczych powodujących czasowe zaciemnienie ulic, 9.6. Podjęcie działań w zakresie likwidacji 

zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, akty 

wandalizmu itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany pochylony lub rozbity słup, 

złamany lub przekręcony wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa itp.) w czasie maksymalnie 4 



godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich 

usunięcia Zamawiającemu. W przypadku, kiedy usterka zagraża zdrowiu i życiu ludzi, Wykonawca jest 

zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań. Jeśli usterka nie może zostać usunięta z 

powodów nieleżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i 

oznakowanie terenu zagrożenia oraz powiadomienia Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego i innych służb odpowiadających za zdrowie i życie obywateli. 9.7. Likwidację zagrożeń 

dla osób postronnych, wynikających z otwartej lub rozbitej szafy oświetleniowej, otwartej lub 

uszkodzonej wnęki bezpiecznikowej w czasie maksymalnie 4 godzin od momentu otrzymania 

zgłoszenia o takim zagrożeniu wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia Zamawiającemu 9.8. 

Usunięcie w czasie maksymalnie 2 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia wraz ze zwrotnym 

potwierdzeniem ich usunięcia Zamawiającemu przypadków świecenia lamp poza ustalonymi 

godzinami, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, Włączenie 

oświetlenia poza ustalonym programem urządzeń sterujących (w ciągu dnia) może nastąpić w 

przypadkach przeglądów i napraw sieci oświetleniowej, po uprzednim powiadomieniu 

Zamawiającego z określeniem przewidywanego czasu załączeń i wyszczególnieniem załączonych 

obiektów. Czas reakcji na usunięcie awarii zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 9.7. 

Zamawiający wymaga aby wykonawca określił czas reakcji na usunięcie awarii maksymalnie do 72 

godzin, minimalnie do 24 godzin. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że czas reakcji na usunięcie 

awarii stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który 

zaproponuje najkrótszy czas reakcji ale nie krótszy niż 24 godziny otrzyma maksymalnie 40 pkt. 

natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany czas reakcji (72 godziny) otrzyma 0 pkt. 9.8. 

Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie, Rejon Dystrybucji w Nowym Targu jest właścicielem 1285 

słupów, na których zamontowane są lampy oświetlenia ulicznego będące własnością gminy Jabłonka. 

9.9. Przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji nastąpi przed rozpoczęciem usługi 

oraz po zakończeniu usługi protokołem przyjęcia-przekazania, Zamawiającego i wyłonionemu 

Wykonawcy. 9.10. Gdy niezbędnym jest wyłączenie linii energetycznej, Wykonawca pisemnie na 7 

dni roboczych przed planowanym wyłączeniem wystąpi do Tauron Dystrybucja Rejon w Nowym 

Targu o wydanie pisemnego polecenia na pracę. Wykonawca zobowiązany jest wnieść do Rejonu 

Energetycznego w Nowym Targu opłatę za wyłączenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z 

obowiązującą taryfą, 9.11. Wykonawca wnosi aktualnie obowiązująca opłatę w Rejonie Dystrybucji w 

Nowym Targu za nadzór pełniony nad pracami wykonywanymi przez konserwatora na urządzeniach 

elektroenergetycznych będących jego własnością (stacje transformatorowe, w których znajdują się 

układy sterujące oświetleniem ulicznym). 9.12. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję 

konserwowanego oświetlenia, która będzie do wglądu Zamawiającego (należyte prowadzenie 

dokumentacji wykonywanej usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) Do obowiązków 

Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru tj. comiesięcznego raportu z 

wykonanych usług oraz kwartalnych raportów z przeglądów/kontroli funkcjonowania oświetlenia. 

9.13. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji terenu prac i 

jego otoczenia, oraz uzyskać wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy. 9.14. Wartość brutto oferty należy 

wyliczyć z podaniem jej wielkości w okresie miesięcznym. Podstawą do wyliczenia powyższego jest 

uśredniona stawka brutto za konserwację 1 lampy w okresie miesięcznym pomnożona przez ilość 

lamp. Płatność 14 dni po wystawieniu faktury przez Wykonawcę i jej zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 9.15. Załączniki: Załącznik nr 1 - wykaz punktów poboru oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Jabłonka Miejscowość OUR OUS LED PARK Razem Sołectwo Bory 38 83 44 - 165 Chyżne 

18 123 - _ 141 Jabłonka 91 555 69 56 771 Lipnica Mała 204 205 - 5 414 Orawka 54 180 _ _ 234 

Podwilk 78 127 13 _ 218 Zubrzyca Dolna 48 98 33 _ 179 Zubrzyca Górna 11 286 6 _ 303 Ogółem 542 



1657 165 61 2425 Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy Jabłonka. W ramach zadania pod nazwą „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Jabłonka należy wykonywać następujący zakres prac: 1. Bieżąca konserwacja oświetlenia 

ulicznego 2. Wymiana uszkodzonych źródeł światła, opraw, uszkodzonych kloszy, dławików w 

oprawach, kondensatorów w oprawach oświetleniowych, układów zapłonowych, oprawek, 

przewodów w latarniach, wkładek topikowych w słupach, główek bezpiecznikowych w słupach, 

podstaw bezpiecznikowych, bezpieczników mocy w skrzyniach pomiarowo-sterowniczych 

znajdujących się na stacji trafo, podstaw bezpiecznikowych na linii napowietrznej, styczników na 

tablicach oświetlenia ulicznego, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu 

oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej, uszkodzonych odcinków przewodów kablowej sieci 

oświetleniowej 3. Wymiana uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnianie 

obejm i innych elementów słupów, 4. Bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego, 5. Wszelkie 

niezbędne materiały służące do likwidacji powstałych awarii i innych nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu oświetlenia zapewnia Wykonawca konserwacji. 6. Kontroli, co najmniej raz na 

kwartał, funkcjonowania całości oświetlenia, podczas której Wykonawca zobowiązany jest 

dokonywać oceny technicznego stanu urządzeń oraz złożenia Zamawiającemu protokołu z 

przeprowadzonej kontroli dotyczącej: a) stanu widocznych części przewodów elektrycznych, ich 

połączeń oraz zastosowanego osprzętu; b) stanu czystości opraw i źródeł światła; c) stanu ochrony 

przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej; d) stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących; e) stanu 

napisów informacyjnych i ostrzegawczych; f) stanu rezystancji izolacji. Obowiązkiem Wykonawcy 

będzie każdorazowe sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu i przesłanianie do 

Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych miesiąca następującego po kwartale, w którym została 

przeprowadzona kontrola. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli konieczności podjęcia przez 

Wykonawcę działań wykraczających poza czynności konserwacyjne, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu pisemne wnioski dotyczące sposobu rozwiązania problemu. 7. Wymiana 

uszkodzonych odcinków przewodów kablowej sieci oświetleniowej, 8. Wymiana zegarów sterujących, 

9. Mycie kloszy, opraw oświetleniowych: (indywidualne w przypadku każdej naprawy oraz celowe 

całych ciągów ulicznych lub pieszych w ramach ustalonego harmonogramu), 10. Prostowanie 

pokrzywionych wysięgników wraz z oprawami, 11. Regulacja wysięgników do pozycji zapewniającej 

właściwe oświetlenie, 12. Pionowanie skrzywionych słupów sieci oświetleniowej będących 

własnością Gminy Jabłonka, 13. Lokalizacja uszkodzeń w napowietrznej sieci oświetleniowej, 14. 

Lokalizacja uszkodzeń w kablowej sieci oświetleniowej, 15. Naprawa uszkodzeń w napowietrznej sieci 

oświetleniowej, 16. Naprawa uszkodzeń w kablowej sieci oświetleniowej, 17. Przestawianie stref 

czasowych zegarów sterujących pracą oświetlenia ulicznego na polecenie Zamawiającego 

(wykonywanie nastawień urządzeń sterujących oświetleniem), 18. Pomiar skuteczności ochrony 

przeciwpożarowej, 19. Pomiar napięć i obciążeń, 20. Przygotowanie miejsc pracy i dopuszczenia do 

pracy, 21. Prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego w godzinach jego funkcjonowania, 22. 

Uzupełnienie braków w sieci oświetlenia ulicznego spowodowanych przez warunki atmosferyczne i 

akty wandalizmu, 23. Przycinanie gałęzi drzew zasłaniających oprawy oświetleniowe, po uprzednio 

uzyskanej zgodzie na tę czynność od właściciela drzewa, 24. Inne prace nie wymienione wyżej lub 

zlecone przez Zamawiającego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Jabłonka. 25. Utylizacja wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych 

elementów sieci oświetlenia ulicznego, składowanie urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony p. poż. i 

bhp; 26. zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia 

pozwalają na wykonanie usług zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i 

przepisami, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby mające 

wymagane przez prawo uprawnienia 27. zapewnienie warunków bezpieczeństwa zgodnie z 



odpowiednimi wymogami prawa; 28. Przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu 

pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest posiadać w całym 

okresie trwania Umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (polisy OC) w zakresie 

prowadzonej działalności na oraz przekazania Zamawiającemu kopii polisy w wyznaczonym terminie. 

Na czas świadczonej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, m. in. lamp 

oświetleniowych, materiałów i urządzeń związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania stałej umowy, ważnej na okres wykonywania usługi, na utylizację zużytych lamp 

oświetleniowych i innych materiałów i urządzeń z podmiotem posiadającym odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zamówienie 

jest wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in.: 1) ustawą z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 2) 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186z późn. zm.); 3) 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz.2272 z późn. zm.); 4) o ochronie przeciwporażeniowej, dozorze 

technicznym, bhp; ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. 

zm.); 2. CPV Główny przedmiot: 50.23.21.00-1 Usługi w zakresie konserwacji i oświetlenia ulicznego 

50232110-4 - Obsługa instalacji oświetlenia publicznego 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp). 3.1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w Rozdz. II pkt.1 

niniejszej SIWZ w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 

czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917.). *Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia 

pracownika za wynagrodzeniem. Uwaga: Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, 

wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne, 

usługi geodezyjne itp. Nie dotyczy również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności 

określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3.2) W trakcie realizacji 

zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 

robót objętych zamówieniem. 3.3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o 



zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub - poświadczoną za zgodność z 

oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników), jednakże 

informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania i/lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 3.4) W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu wskazanego w 

punkcie 3.1., a w szczególności w przypadku odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub 

nieprzedłożenia w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych 3.3., Zamawiający 

przewiduje sankcje określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, a także będzie 

podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art.22§1 ustawy Kodeks pracy, umową 

cywilnoprawną. 5. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp (tj. 

wymagań które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 

innowacyjnością lub zatrudnienia – w szczególności bezrobotnych, młodocianych osób 

niepełnosprawnych). 6. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu (art. 24aa ustawy Pzp). 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1 

 

Dodatkowe kody CPV: 50232110-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 128567.56 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

tak 

 

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider: Firma Handlowo-Usługowa Jan Mastela, Partner: Firma 

Handlowo-Usługowa Stanisław Knapczyk 

Email wykonawcy: 

Adres pocztowy: Zubrzyca Górna 315a 

Kod pocztowy: 34-484 

Miejscowość: Zubrzyca Górna 

Kraj/woj.: małopolskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 177474.24 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 177474.24 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177474.24 

Waluta: PLN 



IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 


