
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 
 Zadanie:  

Wykonywanie usług z zakresu konserwacji i drobnych napraw instalacji oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Sokółka w roku 2016 

 
 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu konerwacji i drobnych napraw instalacji 
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka. Zakres usług konserwacyjnych i 
naprawczych dotyczy:  ok. 2900 opraw oświetleniowych (punktów świetlnych), w tym: ok 2000 na terenie miasta 

Sokółka i ok 900 na terenach wiejskich  ok 110 szafek oświetleniowych, w tym: ok 40 na terenie miasta Sokółka i ok 70 na terenach 
wiejskich. 

 
Wykaz najczęściej wystepujących robót:  

Lp Opis szynności Szacowana 
ilość w roku 2016 

1 Wymiana żarówki 70 W 500 
2 Wymiana żarówki 100 W 40 
3 Wymiana żarówki 150 W 30 
4 Wymiana zarówki 250 W 20 
5 Wymiana oprawy OuS 70 W 15 
6 Wymiana oprawy OuS 100 W 10 
7 Wymiana oprawy OuS 150 W 5 
8 Wymiana oprawy OuS 250 W 5 
9 Wymiana wysięgnika do zawieszenia 

oprawy 10 
10 Naprawa oprawy oświetleniowej (TUZ, 

dławik) 35 
11 Wymiana bezpiecznika 40 
12 Regulacja zegara sterowania oświetlenia 10 
13 Włączenie "S" 20 
14 Wymiana stycznika 3f 10 
15 Dojazd poza obręb miasta Sokółka w km 1500 

 
Zasady wykonywania usług: 

1. usługi są zlecane przez zamawiającego w formie: 
a. ustnej przez  upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce, 
b. telefonicznie przez  upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce, 
c. poczta elekroniczną  przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce, 
d. na piśmie. 

2. zabronione jest samodzielne wykonywanie usług bez zlecenia Zamawiającego lub na 
zlecenie osób trzecich, 

3. wykonawca wykonuje roboty z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, 



normami technicznymi i standardami, etyką zawodową, siłami bedącymi w zasobach 
wykonawcy: wykwalifikowaną kadrą, narzędziami i urządzeniami, materiałami 
niezbędnymi do wykonania napraw. 

4. Wykonawca zobowiazuje się wykonać zlecone zadanie w termionie 72 godzin od daty 
zgłoszenia. 

5. Koszty dojazdu liczone od siedziby Wykonawcy mogą być naliczane tylko dla usług 
wykonywanych poza obszarem administracyjnym miasta Sokółka. 

6. Na zamontowane (wymienione na nowe) żródła światła, oprawy i inne urzadzenia  
wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy. 

7. Rozliczenie wykonanych robót bedzie odbywało się wg potrzeb n ie częściej niż jeden raz w 
miesiacu w oparciu o ceny ofertowe wykonawcy. Do każdej faktury wykonawca załączy 
zestawienie wykonanych robót zawierajace: 
a. opis wykonanych czynności 
b. miejsce – nazwa miejcowości lub ulicy, numer słupa lub skrzynki itp, 
c. ilość 
d. ceny jednostkowe 
e. koszt.  

8. Na roboty nietypowe nie ujęte w załączonej tabeli wykonawca przedłoży kalkulację na 
piśmie. Zamawiający  może zlecić wykonanie nietypowej usługi po zatwierdzeniu 
oferowanej ceny. 
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