
Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

Do podstawowych zadań należy  wykonanie robót elektrycznych (konserwacji bieżącej,
napraw) i całodobowego serwisu, usuwania awarii w branży elektrycznej w obiektach
stanowiących  zasób  Gminy  Sokółka,  Wspólnot  Mieszkaniowych zarządzanych  przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce w okresie od 01.05.2017r.
do  30.04.2018r.  w  celu utrzymania  w  odpowiednim  stanie  technicznym  obiektów
budowlanych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie ich
użytkowania  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  utrzymanie  w  stałej
sprawności użytkowej linii  energetycznych od złącza kablowego Zakładu Energetycznego
poprzez tablice wnękowe z licznikiem energii budynku, lokali wraz z instalacją wewnętrzną
budynku WLZ, lokali mieszkalnych i użytkowych.

Do zakresu rzeczowego należy wykonywanie:
a)  robót  instalacji  elektrycznej  (wykonywanie  konserwacji  bieżącej,  napraw  i  usuwanie

awarii w celu utrzymania stanu technicznego w budynkach), m.in.:
• konserwacji  i  napraw  wewnętrznej  linii  zasilającej  od  złącza  kablowego  sieci

energetycznej  do tablicy wnękowej z  licznikiem energii  w lokalach  mieszkalnych
(najemcy lub właściciela) i lokalach użytkowych;

• wymiana lub uzupełnianie elementów oświetleniowych (żarówek, starterów itp.) przed
wejściem do budynku, na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych,
oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytku, komunikacji oraz w oświetleniu terenu
zewnętrznego,  (materiały  stanowią  koszt  Zamawiającego,  poza  wymianą  żarówek
zwykłych – z drutem wolframowym);

• sprawdzenie stanu technicznego wraz z wymianą źródeł światła wewnątrz i na zewnątrz
nieruchomości i ich wymiana w razie potrzeby;

• uzupełnianie brakujących kloszy, opraw świetlnych na klatkach schodowych, korytarzach
piwnicznych  oraz  w  pomieszczeniach  wspólnego  użytku  (materiały  na  koszt
Zamawiającego);

• wymiana i naprawa opraw oświetleniowych, wyłączników, przycisków oświetleniowych
w  pomieszczeniach  wspólnego  użytku  i  na  klatkach  schodowych,  korytarzach
piwnicznych (materiały na koszt Zamawiającego);

• naprawa,  wyregulowanie  lub  wymiana  automatów  schodowych  (materiały  na  koszt
Zamawiającego);

• utrzymanie rozdzielnicy głównego zasilania elektroenergetycznego nieruchomości oraz
rozdzielnic  piętrowych  (skrzynek  elektrycznych  piętrowych  i  głównych)  w  należytej
sprawności  technicznej,  czystości  oraz  zabezpieczenie  ich  przed  dostępem  osób
niepowołanych;

• naprawa domofonów;
• wymiana i modernizacja  instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych

pozyskanych w wyniku zgonu najemcy,  eksmisji,  zdania lokalu oraz na każdorazowe
zgłoszenie przez Zamawiającego;

• naprawa i przystosowanie instalacji elektrycznych do nowych warunków technicznych w
lokalach  mieszkalnych  i  użytkowych  oraz  na  każdorazowe  zgłoszenie  przez
Zamawiającego;

• wymiana  bezpieczników  i  główek  bezpiecznikowych  w  obwodzie  administracyjnym
danego budynku;

• wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku oraz
dzwonków do lokali mieszkalnych z klatek schodowych;
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• wymiana i uzupełnianie brakujących dekli w puszkach elektrycznych;
• sprawdzanie  i  ewentualna  naprawa  umocowania  przewodów  elektrycznych  i

telewizyjnych;
• wyszukiwanie  i  usuwanie  przyczyn  przerw  i  zwarć  w  instalacji  elektrycznej  oraz

usuwanie  podłączeń   nielegalnych  w  obwodzie  administracyjnym   danego  budynku,
(wskazywanie miejsc dzikich podłączeń i ich usuwanie);

• usuwanie  uszkodzeń  w  instalacji  odgromowej  budynku,  konserwacja  instalacji
odgromowej,  sprawdzanie  połączeń  śrubowych  oraz  uzupełnianie  zabezpieczenia
antykorozyjnego;

• wymiana tablic licznikowych wraz z zabezpieczeniem przed licznikowych;
• przebudowywanie  istniejącej  instalacji  elektrycznej  w  celu  dostosowania  przekroju

przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie
nowych punktów odbioru energii elektrycznej;

• konserwowanie  istniejącej  instalacji  elektrycznej  oraz  diagnozowanie  wykrywanie  i
usuwanie uszkodzeń;

• konserwowanie  systemu  istniejących  zabezpieczeń  przeciwzwarciowych  oraz
przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych;

• montowanie tzw. “S” i urządzeń zabezpieczających  przed przeciążeniem w obwodach
WLZ;

• bieżący  nadzór  nad  poprawnością  instalacji  elektrycznej  wraz  z  osprzętem
i instalacji odgromowej;

• wymiana  wkładek,  główek  bezpiecznikowych,  listew  łączeniowych,  przekaźników
czasowych  w  tablicach  administracyjnych,  przycisków,  wyłączników,  gniazd
wtyczkowych zasilanych z tablic administracyjnych, opraw oświetleniowych;

• wyłączanie  wyłącznika  głównego  lub  poszczególnych  WLZ  (wewnętrznych  linii
zasilających) na polecenie Zleceniodawcy lub jeśli to jest konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców;

• identyfikowanie  przyczyn  awarii  i  usterek,  naprawa  oraz  wymiana  uszkodzonych
części  instalacji  elektrycznych  w  szczególności:  przewodów  bezpieczników
różnicowo-prądowych, zabezpieczeń nadmiarowo- prądowych;

• dokręcanie  przewodów,  oczyszczanie  styków,  izolowanie  przewodów,  kontrola
temperatury w rozdzielnicach elektrycznych;

• właściwe  ustawienie  oraz  regulacja  zegarów  sterujących  oświetleniem  klatek
schodowych, terenu zewnętrznego i innych źródeł światła;

• przywracanie  zasilania  odbiorcom  energii  elektrycznej  w  nieruchomościach
umieszczonych w wykazie, przywracanie układu zasilania, tj.  załączanie wyłączników
głównych w sytuacjach zaniku napięcia, czas reakcji 1-2 godziny;

• całodobowe  usuwanie  wszelkiego  rodzaju  awarii  energetycznych  zgłaszanych
telefonicznie przez poszczególnych najemców, przystępując  do naprawy w ciągu 120
minut (2h) od zgłoszenia telefonicznego;

• wykonywania  zaleceń,  napraw  itp.  z  protokołów  pokontrolnych  PINB  i  innych
organów;

• ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej, zidentyfikowania wad i zagrożeń;
• wydawanie  opinii  pisemnych dotyczących  stanu technicznego instalacji  elektrycznych

oraz  osprzętu  w  lokalach  mieszkalnych  jak  i  użytkowych  Zamawiającemu  na  każde
żądanie, 

b)  robót rozbiórkowych instalacji elektrycznej;
c)  uprzątnięcie pozostałości po robotach elektrycznych (gruz, resztki materiałów) i utylizacja

tych pozostałości;
d)  prac zabezpieczających nieruchomość po zakończeniu akcji ratowniczej Straży Pożarnej i

innych służb technicznych, bez względu na czas jej zaistnienia;
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e)  stałego i  nieprzerwanego świadczenia  usług,  tj.:  usuwanie  każdej  awarii  i  uszkodzeń,
mogących nastąpić w każdym czasie, na żądanie Zamawiającego;

f)   pełnienie całodobowego dyżuru pogotowia technicznego w dni robocze i w dni wolne;

Dodatkowo:

Wszystkie  prace  należy  wykonywać  sprzętem  własnym  posługując  się  niezbędnymi
narzędziami,  z  zastosowaniem obowiązujących  przepisów bhp,  p.poż,  norm zawodowych
elektrycznych  i  innych  przepisów prawa. Wykonawca  musi  posiadać  aktualny  certyfikat
wzorcowania urządzenia pomiarowego w przypadku jego wykorzystywania do w/w prac. 
Materiały niezbędnie  do wykonywania,  naprawy i  usuwania awarii  instalacji  elektrycznej
zakupione w hurtowniach specjalistycznych zamawiane będą na koszt Zamawiającego lub
wydzielonych  Wspólnot  Mieszkaniowych.  Rozliczenie  materiałów pobranych  na  fakturze
(wraz z potwierdzeniem podpisami czytelnymi najemców/właścicieli) należy do obowiązków
konserwatora  wraz  z  dostarczeniem  faktury  do  działu  technicznego  ZGKiM  do  końca
każdego  m-ca.  Załącznikiem  do  faktury  będzie  rejestr  robót  wymieniony  w  §1  ust.  10
umowy.
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