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Załącznik nr 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Opis obejmuje w swoim zakresie wykonanie wszystkich czynności umożliwiających 
dokonanie badań okresowych instalacji w obiekcie budowlanym jak niżej: 
- wykonanie oględzin instalacji elektrycznych i odgromowych, 
- wykonanie prób i pomiarów instalacji w zakresie niezbędnym do oceny stanu     
technicznego  instalacji obiektu, a w szczególności: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 
- pomiar impedancji pętli zwarcia  
- badanie urządzeń różnicowoprądowych 
- badanie urządzeń piorunochronnych 
- sporządzenie protokołów oględzin badanych instalacji elektrycznych i odgromowych 
- sporządzenie protokołów pomiarów badanych instalacji elektrycznych                                  
i odgromowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  pomiarowych zgodnie                                     
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i niniejszą specyfikacją 
techniczną. Sprawdzenia okresowego instalacji należy dokonać w oparciu  
o obowiązujące przepisy „Prawa Budowlanego” oraz postanowienia PN,                   
w szczególności jak niżej: 
- PN-HD 60364.6  2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6:  
Sprawdzanie. 
- Ogólne wymagania dotyczące badań i pomiarów 
 Okresowe badania eksploatacyjne muszą potwierdzić prawidłowość działania 
zastosowanych środków ochrony podstawowej, ochrony przy uszkodzeniu i ochrony 
przeciwporażeniowej lub wykazać nieprawidłowości i usterki instalacji w tym 
zakresie. 

Przyrządy używane do sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej 
powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

Osoby wykonujące pomiary  w ramach badań okresowych instalacji 
elektrycznych i piorunochronnych, dokonująca oceny stanu technicznego instalacji 
powinna posiadać świadectwa kwalifikacyjne „D” i/lub „E” z uprawnieniami do 
wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca 
świadectwo kwalifikacji „E”, protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę 
ze świadectwem kwalifikacyjnym „D”.  

 W czasie prób i pomiarów elektrycznych należy stosować niezbędne 
techniczne i organizacyjne środki ochrony tak, aby sprawdzenie nie spowodowało 
niebezpieczeństwa dla osób i mienia, a także uszkodzenia obiektu i wyposażenia 
nawet, gdy stwierdzono niezgodności. Badania powinny być zorganizowane                             
i wykonane według sprawdzonych bezpiecznych metod pomiarowych oraz zgodnie                             
z wymaganiami norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy 
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pracownicy zatrudnieni w trakcie prac pomiarowych muszą posiadać aktualne wyniki 
badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

Po zakończeniu badania okresowego istniejącej instalacji elektrycznej oraz urządzeń 
piorunochronnych należy sporządzić protokoły z poszczególnych oględzin w dwóch 
egzemplarzach. Dokumentacja powinna zawierać szczegóły dotyczące 
sprawdzanych części instalacji i objętych protokółem, a także opis oględzin, łącznie z 
wadami i usterkami oraz wyniki prób.   
Wszystkie uszkodzenia, pogorszenia stanu, wady lub niebezpieczne warunki 
powinny być odnotowane w protokole.  
Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać: 
- nazwę i dane podmiotu wykonującego pomiary, 
- miejsce badania - koniecznie nr budynku, 
- rodzaj pomiarów i dat ich wykonania, 
- nazwiska osób wykonujących pomiary i rodzaj uprawnień, 
- dane o warunkach przeprowadzania pomiarów, 
- spis użytych przyrządów i ich numery oraz świadectwo wzorcowania, 
- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń (w tym metrykę urządzenia 
piorunochronnego  z zaznaczeniem miejsc ewentualnych uszkodzeń i nieciągłości), 
- liczbowe wyniki pomiarów, 
- opis oględzin instalacji elektrycznej, 
- wnioski, uwagi i zalecenia z pomiarów, 
- każdy protokół musi być podpisany przez osoby wykonujące pomiar, 
- protokół musi mieć ponumerowane strony. 

Oferta powinna zawierać uśrednioną cenę za 1 pomiar lub badanie (bez rozbicia na 
pierwszy i następny), a także uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia (łącznie z dojazdem do miejsca wykonywania usługi). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  punktów pomiarowych 
przewidzianych do badania i pomiarów. 

Termin wykonania zamówienia: do 16.12.2020r  
Faktura VAT wystawiona na podstawie sporządzonej kalkulacji powykonawczej  
w oparciu o ceny jednostkowe z oferty. 
Podstawą płatności jest pozytywny protokół odbioru końcowego. 

PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 
695 z późn. zm.) ,  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U.          
z 2012r. poz.1059 z późn. zmianami )  

• Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
poz. 884 ) , 
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• Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 
poz. 1422),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07.06.2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 
1066)  

• Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 marca 1999 r.                    
w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli 
zwarcia  

• Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 18 z dnia 11 lipca 2000r.                     
w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach oporu 
izolacji. (Dz. U. Miar i Probiernictwa  z 2000r. nr 4, poz. 20)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. (Dz. U. z 2013r. poz. nr 492),   

 
• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:  

Sprawdzanie.  
• PN-HD  60364-4-41:2007  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część                  

4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa.  

• PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym                           
– Wspólne  aspekty instalacji i urządzeń.  

• PN-HD 60364-5-54:2007  Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych. 
Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody  
ochronne. 

• PN-EN   62305-1  Ochrona odgromowa – część 1 Zasady ogólne.   
• PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa – część 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektu i zagrożenia życia.  


