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            Uczestnicy zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach zwraca się  z zapytaniem o cenę na 

realizację zadania: 

 „Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi     
w 2017 roku” 

 Przedmiotem zamówienia jest konserwacja w 2017 roku oświetlenia ulicznego             

i parkowego na terenie gminy Białobrzegi polegająca na utrzymaniu w sprawności 

technicznej około 1.600 punktów oświetlenia ulicznego oraz sieci elektrycznej zasilającej 

oświetlenie uliczne. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

- wymianę lub naprawę elementów oświetlenia ulicznego (ok. 50 szt.) tj. żarówek, dławików, 

stateczników, kondensatorów i przewodów, oraz współpraca przy wymianie opraw LED (ok. 

1550 szt.) w ramach gwarancji (zdjęcie – założenie opraw) 

- usuwanie zwarć i przebić w kablach i przewodach lub ich wymiana (50 mb), 

- wymianę bezpieczników, 

- wymianę lub naprawę urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym (tj. bezpieczniki 

obwodowe, układy tranzystorowe oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na sprawne 

działanie oświetlenia ulicznego), 

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw nie będących na gwarancji 

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, 
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- czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, 

- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego i parkowego, 

- przestawianie zegarów sterowniczych (astronomicznych) zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego, 

- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji 

drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf 

oświetleniowych itp.), 

- kontrolę, regulację i ustawianie urządzeń sterujących (zegarów astronomicznych), 

zapewniających ciągłą eksploatację oświetlenia ulicznego w godzinach określonych                 

w umowie, 

- konserwację i malowanie skrzynek oświetlenia oraz słupów oświetleniowych metalowych, 

- współpracę z PGE Dystrybucja S.A., RE Radom oraz właściwymi zarządcami dróg              

w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania robót, oraz udostępnienia 

urządzeń od PGE na czas trwania konserwacji. 

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów 

dotyczących wykonywanych prac konserwacyjnych, 

- stałą dyspozycyjność i łączność telefoniczną i e-mail 

 

 

Propozycje cenowe – zawierające cenę – proszę składać na załączonych drukach: 

- w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach 

lub 

- drogą e-mailową: m.jagiello@bialobrzegi.pl 

do dnia 13 stycznia 2017 r. 

Do druku ofertowego należy dołączyć załączniki będące częścią oferty. 

 
 
 
 

Sprawę prowadzi: 

Zastępca Dyrektora  ZUK – Marcin Jagiełło 

tel. (48) 613 29 69 
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Szczegółowy opis współpracy 

1. Konserwacja odbywad się będzie poprzez pisemne (e-mail) zlecenia wykonania 

konserwacji od Zamawiającego. 

2. Maksymalny okres na konserwację zgłoszonych punktów oświetleniowych to 1 

dzieo roboczy liczony od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę. 

3. Po każdym wykonaniu konserwacji Wykonawca przedstawia do akceptacji 

(potwierdzenia) przez Zamawiającego wykaz wykonanych prac, który następnie jest 

dołączany do faktury. Potwierdzenie wykonanych prac odbywad się będzie na koniec 

miesiąca w którym wykonano konserwację, po uprzednim sprawdzeniu stanu 

przedmiotowych punktów oświetleniowych przez Zamawiającego. 

4. Wykaz, wymieniony w powyższym punkcie powinien zawierad: 

- lokalizację konserwowanego punktu oświetleniowego, 

- szczegółowy wykaz wymienionych części (elementów), 

- data wykonania konserwacji poszczególnych punktów oświetleniowych. 

5.  W przypadku, gdy konserwacja wymaga włączenia całego obwodu, wykonawca ma 

obowiązek sprawdzid czy nie uszkodzone są inne punkty oświetleniowe w danym 

obwodzie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosid nie działające punkty oświetleniowe Zamawiającemu. 

6.  Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ma byd prowadzona zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na 

ustalonych warunkach w umowie. 

7.  W przypadku, gdy niesprawnośd układu oświetleniowego na terenie gminy wykracza 

poza zakres konserwacji objętej umową, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomid Zamawiającego o takim stanie. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


