załącznik nr 4 do zaproszenia
załącznik nr 1 do umowy

Wykaz zadań związanych z konserwacją
Roboty objęte stawką ryczałtową:
1.

2.
3.
4.

5.

Wymiana zużytych i uszkodzonych źródeł światła, wymiana lub naprawa uszkodzonych
elementów oprawy oświetleniowej, wymiana bezpieczników z użyciem wyżki. Podczas
dokonywania wymiany należy zwrócić uwagę na istniejący stan opraw oświetleniowych - w
przypadku stwierdzenia ich złego ustawienia lub zabrudzenia należy dodatkowo dokonać
regulacji nachylenia opraw oświetleniowych, regulacji położenia źródeł światła względem kloszy
i odbłyśników oraz oczyszczenia oprawy, kloszy i odbłyśników.
Wymiana bezpieczników bez użycia wyżki w złączu kablowym słupa lub w tablicy
oświetleniowej.
Konserwacja złącz kablowych (tabliczek bezpiecznikowych wewnątrz słupa) w słupach
oświetlenia wydzielonego - czyszczenie złącz, wymiana, naprawa uszkodzonych elementów za
wyjątkiem bezpieczników, naprawa lub wymiana zamknięć złącz.
Konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych oświetlenia ulicznego – czyszczenie złącz,
wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów za wyjątkiem bezpieczników, nowe ustawienie
(przeprogramowanie) programowalnych sterowników oświetlenia wg zadanych parametrów.
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na słupach sieci kablowej i napowietrznej (demontaż
starej oprawy i montaż nowej wraz ze źródłem światła), wymiana wysięgników rurowych na
nowe lub ich oczyszczenie i pomalowanie 2x, wymiana przewodów opraw oświetleniowych na
nowe (w sieci napowietrznej wraz z podstawą bezpiecznikową i bezpiecznikiem, w sieci
kablowej od oprawy do tabliczki bezpiecznikowej lub złącza kablowego), złożenie
zdemontowanych materiałów (oprawy i wysięgniki) do magazynu Zamawiającego.

Roboty nie objęte stawką ryczałtową:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.
Regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego.
Pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli).
Malowanie konstrukcji stalowych, uzupełnianie opisów.
Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia.
Wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod
liniami napowietrznymi n.n.
Prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego.
Inne prace konieczne do utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego w stanie technicznym
zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami a gwarantującymi spełnienie wymogów
funkcjonalnych i wymogów bezpieczeństwa
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