
 
 
 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W ZAPYTANIU CENOWYM NA USŁUG Ę KONSERWACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE 

GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI ORAZ USUWANIE AWARII URZADZE Ń ORAZ INSTALACJI ELEK-

TRYCZNYCH W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I KOM UNALNYCH ZARZADZNYCH 

PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO  

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji o świetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz Gda ński 

oraz usuwania awarii urz ądzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach u żyteczno ści publicznej i 

komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego. 
 

2. Zakres rzeczowy usługi objęty umową: 
1) zabezpieczenie awarii oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i 

działań wandalizmu, przed skutkami zagrożenia życia lub zdrowia: 

a) zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc, 

b) przywrócenie oświetlenia w możliwie największej liczbie nieczynnych opraw (przepięcie, odpięcie fazy itp.) 

do czasu wykonania normalnej naprawy, 

2) naprawy instalacji oświetlenia ulicznego poprzez:  

a) wymianę zużytych zabezpieczeń, 

b) wymianę przepalonych źródeł świata, układów zapłonowych, stateczników itp..  

3) zabezpieczenie nagłych awarii w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych przed skutkami zagrożenia 

życia lub zdrowia oraz usuwanie przerw w dopływie prądu:  
a) zabezpieczenie i oznakowanie niebezpiecznych miejsc, 

b) przywrócenie zasilania w możliwie największej liczbie nieczynnych obwodów (przepięcie, odpięcie fazy 

itp.) do czasu wykonania normalnej naprawy, 

4)  pełnienie dyżuru energetycznego podczas trwania imprez masowych organizowanych przez 

Zamawiającego:  
a) przygotowanie podłączenia urządzeń (zasilania sceny, oświetlenia placu i zasilenia namiotów 

gastronomicznych) z agregatu prądotwórczego i/lub z istn. sieci elektrycznej (istniejące gniazda siłowe), 

b) uruchomienie i odłączenie agregatu należącego do Zamawiającego, 

c) usuwanie przerw w dopływie prądu w trakcie trwania imprezy (w ciągu godziny od wezwania). 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie prac zleconych przez Zamawiającego w oparciu o przyjęty 

zakres rzeczowy w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z materiałów własnych, które co do jakości odpowiadają 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów, atest, deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 

6. W przypadku kiedy zajdzie konieczność wykonania innego rodzaju prac niż określone w ofercie Wykonawcy 

o której mowa w ust. 3 umowy zakres tych prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym, a ich rozliczenie 

nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego (zawierającego koszt robocizny i koszt materiału). 

 

 

 

 



II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 

1. Obowi ązki Wykonawcy w zakresie - zabezpieczenia awarii o świetlenia ulicznego  powstałych w 

wyniku kataklizmów, wypadków drogowych i działa ń wandalizmu, przed skutkami zagro żenia życia 

lub zdrowia:  
1) niezwłoczne po otrzymaniu od Zamawiającego wiadomości o awarii zabezpieczenie powstałych zagrożeń, 

oznakowanie niebezpiecznych miejsc i przywrócenie oświetlenia w możliwie największej liczbie 

nieczynnych opraw do czasu wykonania normalnej naprawy, 

2) sporządzenie raportów, kosztorysów powykonawczych z wykonanych napraw w celu rozliczenia ich przez 

Zamawiającego, 

3) czas wykonania robót wynosi 6 godzin  od terminu otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. 
2. Obowi ązki Wykonawcy w zakresie - naprawy instalacji o świetlenia ulicznego wg stawek okre ślonych 

w ofercie wykonawcy i faktycznych ilo ści robót: 

1) wykonanie naprawy w terminie 7 dni  od dnia otrzymania zlecenia, 
2) sporządzenie raportów, kosztorysów powykonawczych z wykonanych napraw w celu rozliczenia ich przez 

Zamawiającego. 

3. Do obowi ązków Wykonawcy z zakresie - zabezpieczenie nagłych awarii w budynkach u żyteczno ści 

publicznej i komunalnych, nale ży:  

1) niezwłoczne po otrzymaniu od Zamawiającego wiadomości o awarii zabezpieczenie powstałych zagrożeń, 

oznakowanie niebezpiecznych miejsc i przywrócenie zasilania w możliwie największej liczbie 

nieczynnych obwodów do czasu wykonania normalnej naprawy, 
2) sporządzenie raportów, kosztorysów powykonawczych z wykonanych napraw w celu rozliczenia ich przez 

Zamawiającego, 

3) czas przystąpienia do usuwania awarii od terminu otrzymania powiadomienia od Zamawiającego wynosi 

4 godziny  (od pn. do pt. w godz. 7.30-15.30), a w pozostałych przypadkach wynosi 8 godzin . 
4. Do obowi ązków Wykonawcy w zakresie - pełnienia dy żuru energetycznego podczas trwania imprez 

masowych, nale ży pełnienie dy żuru energetycznego podczas trwania imprez masowych:  
1) przygotowanie podłączenia urządzeń (zasilania sceny, oświetlenia placu i zasilenia namiotów 

gastronomicznych) z agregatu prądotwórczego i/lub z istn. sieci elektrycznej (istniejące gniazda siłowe), 

2) uruchomienie i odłączenie agregatu należącego do Zamawiającego, 

3) usuwanie przerw w dopływie prądu w trakcie trwania imprezy (w ci ągu 1 godziny od wezwania ), 
4) sporządzenie raportów, kosztorysów powykonawczych z wykonanych napraw w celu rozliczenia ich przez 

Zamawiającego, 

5) w przypadku kiedy zajdzie konieczność wykonania innego rodzaju prac niż określone w pkt. 1-4), zakres 

tych prac zostanie uzgodniony z Zamawiającym, a ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu 

powykonawczego (zawierającego koszt robocizny i koszt materiału). 
 

III. SPOSÓB ROZLICZENIA: 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest rozliczenie za faktycznie wykonane ilości 

robót (elementy robót), w oparciu o ceny jednostkowe brutto wraz z należytym podatkiem VAT określone w 

ofercie Wykonawcy będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego, stwierdzi inne prace poza 

przyjętym zakresem rzeczowy w ofercie Wykonawcy, to musi uzgodnić ich naprawę z Zamawiającym. 

3. Wartość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy wynosi maksymalnie 125.000zł brutto (słownie: sto 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto). Po jej przekroczeniu umowa zostaje rozwiązana. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia o kwotę do 25%, na 

podstawie osobnego aneksu do umowy. 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Wykonawcy przedstawią swoje warunki cenowe na formularzu oferty – załącznik nr 1 do umowy. 


