
SPW.273.286.2017                        Załącznik nr 2 
 

 Kosztorys ofertowy nr l .  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem usterki następujących 

znaków aktywnych D-6 (koszty napraw nie wymagających wymiany dodatkowych części zamiennych 

- ceny jednostkowe za przeprowadzenie wszelkich napraw niewymagających użycia dodatkowych 

części zmiennych niezbędnych do przywrócenia normalnego funkcjonowania znaków, wraz kosztami 

robocizny oraz dojazdu do miejsca świadczenia usługi):  

 

Lp. Miejscowość Ulica/nr drogi Rodzaj i ilość znaków 
Rodzaj 

zasilania 

Cena za 
usunięcia 

usterki 
netto 

1. Kobyłka  Napoleona/4308W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

2. Kobyłka  Zagańczyka/4366W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

3. Guzowatka  4306W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

4. Dobczyn 4337W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

5. Ząbki Batorego/4363W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

6. Załubice Stare 4338W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

7. Wołomin Piłsudskiego/4360W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

8. Nowe Ręczaje 4314W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

9. Dąbrówka T. Kościuszki 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

10. Tłuszcz Racławicka 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

11. Strachówka Kmiecińskiego 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

12. Słupno Szkolna 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

13. Ząbki Piłsudskiego 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

14. Wołomin Wileńska 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

15. Ossów Matarewicza 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

16. Stryjki  4329W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

17. Ząbki Batorego/4363W 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

18. Klembów Żymirskiego 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

19. Leśniakowizna Kasprzykiewicza 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   



20. Zabraniec Długa 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

21. Postoliska Stylowa 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

22. Postoliska Plac3-go Maja 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

23. Poświętne Cygów 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

24. Jadów T. Kościuszki 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

25. Tłuszcz Warszawska 
2XD-6 z sygn-
ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 
słoneczna   

 
 

         dn. ............................... (podpis i pieczątka wykonawcy)……………………………… 

 
 

Kosztorys ofertowy nr 2. 

Usuwanie skutków awarii (koszty napraw wymagające wymiany następujących części 

zamiennych - ceny jednostkowe za przeprowadzenie wszelkich napraw, w tym wymagające 

utycia dodatkowych części określonych w kosztorysie, niezbędnych do przywrócenia 

normalnego funkcjonowania znaków określonych w tabeli kosztorysu nr l, wraz z kosztami 

zakupu tych części zamiennych, robocizną, oraz kosztami dojazdu do miejsc świadczenia 

usługi, określonych w tabeli kosztorysu nr I. Wykonawca w kolumnie "w tym cena zakupu 

części oraz robocizny" poda sumę ceny zakupu danej części zamiennej oraz robocizny, 

związanej z jej wymianą w celu umożliwienia dokonania rozliczeń.  
 

L.P Wyszczególnienie elementów wykonywanych Jedn. Ilość jedn. 
Cena za jednostkę 

robót w zł (netto) 

W tym koszty 

zakupu części 

oraz robocizny 

1 Wymiana modułu fotowoltaicznego 75-90W szt. 1     

2 Wymiana modułu kontrolera napięcia szt. 1     

3 Wymiana akumulatora 45- 60 Ah szt. 1     

4 Wymiana konstrukcji wsporczej modułu fotowoltaicznego szt. 1     

5 Wymiana konstrukcji wsporczej znaku D-6 szt. 1     

6 Wymiana latarni sygn. 1 kom. Sr. 300 mm LED szt. 1     

7 Wymiana czujnika ruchu szt. 1     

8 Wymiana modułu połączenia radiowego kpl. 1     

9 Wymiana znaku konwencjonalnego D-6 szt. 1     

10 Wymiana obudowy akumulatora lub modułów elektronicznych szt. 1     

11 
Wykonanie prób montażowych i pomiarów elektrycznych instalacji 

po usunięciu awarii 
kpl. 1     

12 Naprawa nawierzchni chodnika po robotach elektrycznych m2 1     

13 Naprawa okablowania znaków kpl. 1     

      

  

 

 

         dn. ............................... (podpis i pieczątka wykonawcy)……………………………… 


