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Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty 
w postępowaniu nr BDG-A. 2611.26.2018 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia „Konserwacja instalacji elektrycznej w budynkach Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii w okresie 24 miesięcy” 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych 
oraz pełnienie dyżuru pogotowia energetycznego na wypadek awarii lub niedziałania z innych przyczyn 
instalacji elektrycznej w obiektach położonych w Warszawie i w Lesznowoli pod adresami: 

1) 01-102 Warszawa, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B; 

2) 05-506 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 81. 

2. Zakres czynności do wykonania: 

1) wykonywanie bieżących (w cyklu miesięcznym) przeglądów i konserwacji instalacji 
oświetlenia wewnątrz budynków: 

a) sprawdzanie kompletności wyposażenia opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 
biurowych, na klatkach schodowych, korytarzach, sanitariatach (klosze, źródła światła), 

b) sprawdzanie kompletności wyposażenia opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 
technicznych (klosze, źródła światła), 

c) sprawdzanie poprawności zamocowania opraw, 

d) sprawdzanie zanieczyszczenia kloszy i źródeł światła oraz ich usuwanie; 

2) wykonywanie bieżących (w cyklu miesięcznym) przeglądów i konserwacji instalacji 
oświetlenia zewnętrznego: 

a) sprawdzanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych linii oświetlenia 
zewnętrznego, 

b) sprawdzanie słupów oświetleniowych (posadowienie, zabezpieczenie antykorozyjne, działanie 
drzwiczek rewizyjnych), 

c) sprawdzanie tabliczek bezpiecznikowych (wyłączniki nadprądowe, rozety, uziemienie 
słupów), 

d) sprawdzanie opraw oświetleniowych (kompletność wyposażenia, mocowanie źródła światła); 

3) zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich uszkodzeń elementów instalacji 
elektrycznej oraz wykonywanie, w uzgodnieniu z nim, bieżących, wynikających 
w szczególności z przeglądów, o których  mowa w pkt 1-2 lub zgłoszeń Zamawiającego,  
napraw oraz wymiany zużytych elementów: 

a) usuwanie usterek w zamocowaniu osprzętu, 

b) wymiana wyeksploatowanych źródeł światła, 

c) naprawa lub wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych lub ich elementów, 

d) naprawa osprzętu elektrycznego, 

e) wymiana gniazd i podstaw bezpiecznikowych, bezpieczników, 

f) wymiana lub naprawa elementów sterujących w tablicach (przekaźniki, styczniki, przekaźniki 
termiczne itp.), 

g) wymiana starterów, wyłączników, gniazd wtykowych, 

h) naprawa uszkodzonych obudów tablic rozdzielczych (drzwiczek, zawiasów, zamków itp.), 

i) uzupełnienie opisów i oznakowań tablic rozdzielczych i innych urządzeń (wyłączniki główne, 
przyciski przeciwpożarowe, oprawy ewakuacyjne itp.), 
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j) uzupełnianie brakujących osłon urządzeń elektrycznych (dekle, pokrywy), 

k) naprawa zamocowań opraw oświetleniowych, 

l) naprawa zamocowań instalacji n/t korytek, rur, kanałów, puszek, 

m) wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zewnętrznego z ewentualnym zastosowaniem 
podnośnika, z wyłączeniem wymiany słupów, 

n) naprawa i regulacja nastawień zegarów sterujących i wyłączników zmierzchowych, 

o) udział przy pracach rozruchowych po wymianach wentylatorów, pomp itp., 

p) naprawa uszkodzonych elementów instalacji odgromowej (uzupełnianie przewodów 
odgromowych, złącz kontrolnych, złącz krzyżowych, złącz rynnowych, poprawa mocowania 
przewodów, poprawa naciągów przewodów odprowadzających, malowanie farbą 
antykorozyjną itp.); 

4) wykonanie (raz w roku) przeglądu i konserwacji tablic głównych i piętrowych budynku: 

a) sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i różnicowoprądowych (również działanie przycisku 
„TEST"), 

b) sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych L1,L2,L3 i przewodów zerowych 
N, 

c) sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów ochronnych PE, 

d) sprawdzenie działania urządzeń sterowania oświetleniem (styczniki, przekaźniki, automaty 
zmierzchowe itp.), 

e) sprawdzenie oznakowania tablic, 

f) sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki), 

g) sprawdzenie stanu połączeń wyrównawczych miedzy drzwiami i ramą rozdzielnicy, 

h) sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnienia dławików, 

i) sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów, 

j) sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach, 

k) sprawdzenie dostępu do tablic, 

l) sprawdzenie rozet piętrowych (dokręcenie zacisków, stan styków, stan obudów), 

m) sprawdzenie połączeń przewodów ochronnych 

oraz usunięcie stwierdzonych usterek; 

5) wykonanie (raz w roku) przeglądu i konserwacji tablic rozdzielczych w pomieszczeniach 
technicznych (wentylatorownia, węzły c.o. itp.): 

a) sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów liniowych L1,L2,L3 i przewodów zerowych 
N i ich oznakowania, 

b) sprawdzenie stanu styków i połączeń przewodów ochronnych PE i ich oznakowania, 

c) sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych (łącznie 
z działaniem przycisku „TEST”), 

d) sprawdzenie działania urządzeń sterowania silnikami wentylatorów, 

e) sprawdzenie działania urządzeń sterowania silnikami pomp, 

f) sprawdzenie stanu technicznego obudów tablic (drzwiczki, zawiasy, zamki), 

g) sprawdzenie ułożenia przewodów w tablicach oraz uszczelnienia dławików, 

h) sprawdzenie oznakowania urządzeń tablic i opisu obwodów, 

i) sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia urządzeń w tablicach, 

j) sprawdzenie dostępu do tablic, 

k) sprawdzenie zabezpieczenia przed dostępem do tablic osób nieupoważnionych 
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oraz usunięcie stwierdzonych usterek; 

6) sprawdzenie (raz w roku) przeciwpożarowych wyłączników prądu; 

7) kontrola i pomiary (raz w roku) instalacji odgromowej; 

8) świadczenie usług pogotowia energetycznego (24 h na dobę we wszystkie dni tygodnia) do 
usuwania nagłych awarii instalacji elektrycznych oraz innych awarii, przy usuwaniu których jest 
niezbędne współdziałanie różnych służb (np. przy awariach instalacji gazu, wody, awariach 
budowlanych, itp.). 

3. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym źródła światła (żarówki, 
świetlówki), osprzęt i inne na wymianę lub potrzebne do wykonania konserwacji 
i napraw, zapewni Zamawiający. 

4. Prace wykraczające poza zakres przeglądów i konserwacji, nie wyszczególnione w ust. 2 pkt 1-5, będą 
wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia naprawy (wymiany uszkodzonych elementów), 
poprzedzonego zgłoszeniem Wykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty 
cenowej. 

5. Przyjazd na miejsce awarii, w ramach usług pogotowia energetycznego,  musi nastąpić najpóźniej: 

1) w ciągu 2 godzin od zgłoszenia - do budynku w Warszawie; 

2) w ciągu 4 godzin od zgłoszenia - do budynku w Lesznowoli, 

następnie należy rozpocząć prace naprawcze zmierzające do zabezpieczenia instalacji i elementów 
elektrycznych przed zniszczeniem i powstaniem dalszych szkód. Po zabezpieczeniu Wykonawca 
przystąpi do skutecznego usunięcia usterki, na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego. 

5. Po wykonaniu wszelkich prac związanych z przeróbką instalacji elektrycznych Wykonawca dokona 
odpowiednich pomiarów kontrolnych i sporządzi na tę okoliczność protokół. 

6. Na okoliczność wykonania prac w zakresie przedmiotu zamówienia (cyklicznych lub jednorazowych)  
Wykonawca sporządzi odpowiedni protokół (przeglądu i konserwacji, naprawy). 

 


