
Opis przedmiotu  zamówienia 

1.  Przedmiot zamówienia 

Prace  eksploatacyjne przy  urządzeniach  elektroenergetycznych w zakresie: 

1. Konserwacji, remontów, montażu, oraz czynności kontrolno-pomiarowych urządzeń 

elektroenergetycznych w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Ropczycach w: 

1)  Przychodnia  Rejonowa w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54 

2) Szpital Powiatowy i Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Małopolskim ul. 

Wyspiańskiego 14,  z wyłączeniem: 

-  utrzymania w czystości i sprawności technicznej sieci  elektroenergetycznej  (rozdzielnic   

głównych nN, tablic  piętrowych nN, wewnętrznych linii  zasilających) 

- utrzymania w czystości i sprawności technicznej instalacji elektrycznych i urządzeń  

odbiorczych 

- wymiany zużytych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej (źródeł światła,  

łączników elektrycznych, bezpieczników, wyłączników instalacyjnych, gniazd) 

-  okresowej kontroli prawidłowości działania agregatu prądotwórczego i układu SZR 

-  obsługi  agregatu prądotwórczego (ręczne  uruchomienie agregatu i podanie  napięcia  na  

rozdzielnicę główna nN, w przypadku awarii układu automatyki SZR 

-   konserwacji i napraw sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego w komórkach  

    organizacyjnych 

-   utrzymania  porządku w pomieszczeniach  ruchu elektrycznego. 

2. Nadzoru nad pracami eksploatacyjnymi przy urządzeniach elektroenergetycznych w   

obiektach wymienionych w pkt.1 realizowanych przez inne  podmioty na podstawie 

odrębnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. 

3. Gotowości podjęcia czynności naprawczych w przypadku zaistnienia awarii instalacji oraz 

urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Zakładu Opieki Zdrowotnej, w terminie 1 

godziny od chwili zgłoszenia przez  7 dni w tygodniu. 

4. Wykonania w terminach  określonych przepisami  regulującymi  eksploatację  instalacji i 

urządzeń elektroenergetycznych, pomiarów oporności izolacji,  oporności  uziemień, 

skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym,  zabezpieczeń przepięciowych oraz   

niezbędnych  przeglądów  urządzeń.  

5. Wykonania kontrolnych pomiarów   ochrony przeciwporażeniowej w  obwodach, w które 

ingerował Wykonawca w celu usunięcia awarii lub usterki, a w których naruszono przewód 

ochrony (zerowy), dokumentując go pisemnym protokołem. 

6. Bieżącej aktualizacji dokumentacji  instalacji elektrycznej w przypadku wprowadzonych 

zmian       w instalacji. 

7. Bieżącej współpracy z konserwatorem urządzeń technicznych  Zamawiającego oraz  

zewnętrznymi  służbami energetycznymi. 

8. Wykonywanie w/w  prac  określonych zgodnie  z instrukcją  bezpiecznej  pracy przy 

urządzeniach elektroenergetycznych oraz instrukcjami eksploatacji urządzeń  

elektroenergetycznych, udostępnionymi przez Zamawiającego. 

9. Wykonywanie powyższych  czynności z zabezpieczeniem  własnych  narzędzi, sprzętu  i  

materiałów.  

 



2. Wymagania personalne dotyczące wykonania  przedmiotu zamówienia: 

- zapewnienie  co najmniej pięciu  pracowników legitymujących się  grupami 

kwalifikacyjnymi SEP  w zakresie eksploatacji i dozoru (uprawnienia  E i D) oraz 

odpowiednim przygotowaniem  zawodowym. 

 

3. Wymagania związane z kosztami  wykonania przedmiotu  zamówienia 

1. Określenie wysokości miesięcznego  kosztu netto za gotowość  podjęcia  prac 

eksploatacyjnych 

2. Określenie wysokości stawki netto za jedną  godzinę  pracy w podziale na: 

    - stawka w  godzinach pracy od 7.00 – 23.00 od poniedziałku do piątku  

    - stawka w godzinach  nocnych od 23.00 – 7.00 

    - stawka w dni wolne  od pracy (soboty,  niedziele i święta) 

w przypadku:  usuwania  awarii i planowanych  napraw, gdzie wymagane  jest sporządzenie 

odpowiedniego protokołu odbioru  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, który  będzie  

stanowił podstawę  do  wystawienia  faktury. 

3. Określenie  wysokości  kosztu netto wykonania pomiarów  ochronnych: 

    -  stawka za  jeden punkt pomiarowy instalacji  elektrycznej     

     - koszt   za wykonanie pomiarów  skuteczności ochrony  przeciwporażeniowej w  budynku  

      ZOZ Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 – pomieszczenia  

zaplecza technicznego bud. C poz. -1 

      1) sprawdzenie skuteczności ochrony p.poż -15 pkt 

      2) sprawdzenie rezystancji izolacji – 11 pkt 

Podstawą  do wystawienia  faktury  jest  sporządzenie  protokołów  z pomiarów wraz  z 

ustaleniem ostatecznej ilości pkt pomiarowych   x stawka  za 1pkt pomiarowy. 

4. Obciążenie za zużyte lub wbudowane  materiały  konieczne do usunięcia awarii, 

wykonania napraw i remontów wg  cennika SEKOCENBUD – ceny  obowiązujące  w 

kwartale  poprzedzającym miesiąc, w którym usługa  została wykonana. 

 

4. Termin wykonania przedmiotu  zamówienia 

     01.11.2022r. -  31.10.2023r. 

5. Termin płatności 

     30 dni  od daty wpływu faktury  do  Zamawiającego 


