
 
 

Rodzinny Ogród Działkowy „POD ŻURAWIEM” 
w  Prądocinie gm. Nowa Wieś Wielka. Ogrodowa 53 

 
 
 

Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym 
na wykonanie: 

 
wymiany, w ogrodowej sieci elektroenergetycznej, 70 szt. 

żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na 

skrzynki wykonane z tworzywa. 
w 

 Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Pod Żurawiem”  
w Prądocinie ul Ogrodowa 53. 

 
 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zarząd ROD "Pod Żurawiem" w Prądocinie ogłasza przetarg na wymianę, w ogrodowej sieci 

elektroenergetycznej, 70 szt. żeliwnych skrzynek przyłączeniowych (złączy kablowych) na  

skrzynki wykonane z tworzywa. Przez wymianę rozumie się demontaż istniejących skrzynek 

żeliwnych, wykonanie nowych złączy kablowych przed montażem, oraz montaż i 

zainstalowanie w ich miejscu skrzynek wykonanych z tworzywa wg poniżej specyfikacji.. 

W złączach żeliwnych zainstalowane są gniazda bezpiecznikowe oraz listwy zaciskowe, ew. 

szyny aluminiowe na izolatorach wsporczych, do których przyłączone są kable. 

W nowych skrzynkach wykonanych z tworzywa mają zostać zainstalowane listwy zaciskowe 

do podłączenia kabli WLZ, kabli zasilających działki, ew. przeloty, liczniki jedno lub 

trójfazowe, wyłączniki instalacyjne typu "S" B20A oraz rozłącznik bezpiecznikowy 3F z 

wkładkami małogabarytowymi D02. 

Nowe złącza w obudowach wykonanych z tworzywa składać się będą z dwóch części: 

1. Część przyłączeniowa zainstalowanymi listwami lub szynami na izolatorach wsporczych 

do podłączenia kabli WLZ oraz rozłącznikiem bezpiecznikowym (wkładki D02). Część 

przyłączeniowa występuje w dwóch wariantach: 

 typu "A" do której przyłączone są jeden lub dwa kable YAKY o przekroju do 

4x35mm
2
 (57 szt.) podłączone do listwy zaciskowej, 

 typu "B" do której przyłączone są trzy lub cztery kable YAKY o przekroju do 

4x35mm
2
 zakończone końcówkami kablowymi montowanymi do szyn na 

izolatorach wsporczych (13 szt.). 



2. Część odbiorczo - pomiarowa w której będą umieszczone liczniki energii elektrycznej 

wraz z wyłącznikami instalacyjnymi typu "S"  B20A. Liczniki energii elektrycznej mają 

zostać zainstalowane na tablicach podlicznikowych mających możliwość zainstalowania 

na nich zarówno licznika jedno jak i trójfazowego. Dla każdego z odbiorców (działek) w 

złączu musi zostać zarezerwowane miejsce na zmianę ilości zabezpieczeń z 1 do 3 przy 

konieczności zmiany przyłącza z jedno na trójfazowe. Część odbiorczo - pomiarowa 

będzie występowała w pięciu wariantach w zależności od ilości odbiorców podłączonych 

do złącza: 

Ilość złączy danego typu 3 30 15 21 1 

Liczba odbiorców podłączonych do złącza 1 2 3 4 5 
 

W części odbiorczo - pomiarowej mają zostać zainstalowane indukcyjne liczniki energii 

elektrycznej, do wykonania zadania potrzebnych będzie 141 szt. liczników jednofazowych 

oraz 56 szt. liczników trójfazowych, łącznie 197 szt. liczników energii elektrycznej. 

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do korekty wyposażenia maksymalnie w 5 

wykonywanych złączach. 

Liczba wyłączników instalacyjnych typu "S" B20A w złączach zależna jest od rodzaju i ilości 

zainstalowanych w nich liczników. 

Wszystkie złącza powinny być otwierane jednym typem klucza. 

W wytypowanych 4 złączach należy zainstalować gniazda wtykowe jednofazowe do 16A 

wraz z zabezpieczeniem. 

Wykonane złącza należy na zewnętrznej stronie w widocznym miejscu ponumerować. 

Wewnątrz części odbiorczo - pomiarowej należy umieścić uproszczony schemat ideowy 

złącza oraz przy licznikach oraz wyłącznikach instalacyjnych umieścić informację do której z 

działek został podłączony. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 609-950-738. Możliwa jest również wizja 

lokalna terenu ogrodu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

Prace montażowe w ogrodzie należy wykonywać poza sezonem, tj. miesiące: listopad, 

grudzień, styczeń, luty, marzec  i kwiecień. 

Ostateczny termin wykonania prac ustala się na 30. kwietnia 2019r. 

 

Kryteria wyboru oferenta: 

- cena 85 pkt. 

- gwarancja 10 pkt. 

- rekomendacje 5 pkt. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, że zmodernizowana część instalacji elektroenergetycznej 

spełnia wymagania określone w Polskich Normach dotyczących instalacji elektrycznych 

niskiego napięcia oraz pozostałych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznanie się z SIWZ, 

projektem umowy i dokumentami do przetargu zamieszczonymi 

na stronie internetowej Ogrodu    www.pod-zurawiem.eu 

 

Termin składania ofert do 26 październik 2018 do godz. 17 

http://www.pod-zurawiem.eu/

