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Zadanie 1). Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach (II etap),    
 

      
L.p.  opis  cena  j.m.  ilo ść warto ść 

1 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach 
napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

  szt 3   
2 Montaż wysięgnika rurowego masie do 15 kg 

na słupie 

  szt 3   
3 Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku 70 W   szt. 3   
4 Podłączenie przewodów kabelkowych o 

przekroju żyły 2,5 mm2 do opraw   szt 2   
5 Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej 

nn z żerdzi wirowanej - pojedynczy o długości 
do 10,5 m typu K - 10,5/10   szt 1   

6 Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej 
nn z żerdzi wirowanej - pojedynczy z ustojami 
ŻN10 

  szt 2   
7 Montaż ogranicznika przepięć w liniach 

napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

  szt. 1   
8 Montaż uziomów poziomych w wykopie o 

głębokości do 0,6m; kat. gruntu III 

  m 10   
9 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie kat. III 

  m 10   
10 Montaż przewodu izolowanego linii 

napowietrznej nn, typu AsXSn lub podobnych 
2x35mm2 

  km 0,15   
11 Badania i pomiary instalacji    kpl. 1   
12 Obsługa geodezyjna   usługa 1   

  

  Razem netto    
  Vat   
  Razem brutto    
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Zadanie 2). Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap),    
 
 

 

L.p.  opis  cena  j.m.  ilo ść warto ść 

1 Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach 
napowietrznych nn z przewodów 
izolowanych 

  szt. 1   
2 Montaż wysięgnika rurowegoo masie do 15 

kg na słupie 

  szt. 1   
3 Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na 

wysięgniku 70 W   szt. 1   
4 Podłączenie przewodów kabelkowych o 

przekroju żyły 2,5 mm2 do opraw 
  szt. 2   

5 Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej 
nn z żerdzi wirowanej - pojedynczy o 
długości do 10,5 m typu K - 10,5/10   słup 1   

6 Montaż ogranicznika przepięć w liniach 
napowietrznych nn z przewodów 
izolowanych 

  szt. 1   
7 Montaż uziomów poziomych w wykopie o 

głębokości do 0,6m; kat. gruntu III 

  mb 10   
8 Mechaniczne pogrążanie uziomów 

pionowych prętowych w gruncie kat. III 

  mb 10   
9 Montaż przewodu izolowanego linii 

napowietrznej nn, typu AsXSn lub podobnych 
2x35mm2 

  km 0,055   
10 Badania i pomiary instalacji  

  kpl. 1   
11 Obsługa geodezyjna   usługa 1   

  

  Razem netto   
  Vat   
  Razem brutto    
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Zadanie 3). Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska  

 

Lp. Opis jedn.obm. Ilość Cena Wartość 

1 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych słupowych szt. 62     

2 Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub 
wysięgniku - oprawa LED 

kpl. 62     

3 Utylizacja starych opraw oraz źródeł światła szt. 62     

4 Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach 
osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m. kpl.  62     

5 

Wymiana wysięgników do słupów WZ, OŻ na wysięgniki 1x1,5 m, Ø 60 z 
rury stalowej okrągłej cynkowane ogniowo oraz osłony wysięgnika lampy 
(montowane szczytowo) 

szt. 62 
  

6 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia kpl.  62     

7 Pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy  pomiar 5     

                                                                                                                                        Razem netto   

VAT   

Razem brutto                                  
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Zadanie 3). Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska  
 

OPIS TECHNOLOGII LED 

 

• Moc źródła światła 54-60 W 
• Korpus obudowy wykonany z aluminium 
• Skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany przez oprawę 

z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez 
oprawę jako system nie może być mniejsza niż 100 lumenów/Watt 

• Współczynnik oddawania barw Ra >75 
• Obudowa musi umożliwiać montaż bezpośrednio na wysięgniku o średnicy 42-60 mm 
• Oprawa przy ustawieniu 0 stopni nie może emitować światła w górną półprzestrzeń 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (Dz. 
Urzędowy UE z dnia 24.03.2009 r.) 

• Kąt świecenia: 90°x120° 
• Żywotność źródeł światła min. 50.000 godzin 
• Oprawa musi być wyposażona w moduł LED o następujących cechach: 

� Temperatura barwowa: 5000-6000K 
� Każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę 

pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę 
powierzchnię 

� Deklarowany strumień świetlny oprawy ma być mierzony w temperaturze otoczenia 
nie mniejszej niż 25°C 

� Moduł LED i układ optyczny ma posiadać stopień ochrony min. IP 65 
• Oprawa ma być wyposażona w układ zasilający o następujących cechach: 
� Układ zasilający ma posiadać żywotność nie gorszą niż zasilany z niego panel LED 
� Układ zasilający ma posiadać stopień ochrony min. IP 65 

• Oprawa musi posiadać znak CE potwierdzony certyfikat zgodności CE wydany przez 
niezależne laboratorium badawcze 

• Do oferty należy załączyć karty katalogowe opraw 
• Do oferty należy dołączyć certyfikat zgodności CE 
• Gwarancja 5 lat 

 

 


