
Urząd Dozoru Technicznego 

ul. Szczęśliwicka 34 

02-353 Warszawa  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

      Urząd Dozoru Technicznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  

na wykonanie usługi okresowej konserwacji oraz przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej 

instalacji elektrycznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowalnego w budynku biura Urzędu 

Dozoru Technicznego w Wałbrzychu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a. 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Wykonanie przeglądu i okresowej konserwacji instalacji elektrycznych. 

2. Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznych w budynku biura Urzędu 

Dozoru Technicznego w Wałbrzychu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3a, zgodnie z art. 

62 ust. 1 pkt 2 Prawo budowalne (Dz. U. z 2018 r. poz. nr 1202 i 1276) w zakresie sprawdzenia 

stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony  

od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

 

Zakres kontroli okresowej obejmuje w szczególności sprawdzenia stanu sprawności połączeń, 

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów w tym: 

 oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu, narażonych  

na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz 

budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości 

połączeń, izolacji  i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych 

w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 

sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń; 

 oględziny i badanie stanu instalacji piorunochronnej/odgromowej i uziomów: sprawdzenie 

instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia 

przewodów; 

 badanie głównego wyłącznika prądu ; 

 badanie stanu izolacji obwodów elektrycznych (ok. 120 obwodów); 

 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (ok. 160 gniazd); 



 badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez wyłącznik różnicowo-

prądowy;  

 badanie rezystancji izolacji obwodów; 

 

Ponadto Wykonawca winien dokonać kontroli zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie 

przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów 

prawa i norm. Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi oraz 

wykwalifikowanym personelem posiadającym stosowne uprawnienia oraz doświadczenie. 

Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia protokołów z przeprowadzonych 

prac.  Dokumenty powinny zawierać również rodzaj mierników wraz z informacją  o spełnieniu przez 

wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów.  

 

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne 

uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych. 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Tymińską -  

ewa.tyminska@udt.gov.pl  Tel: + 48 (74) 66 09 778 

 

Oferta powinna być przygotowana na załączniku nr 1 i zawierać: 

1. datę oferty, 

2. ceny w PLN netto i brutto, 

3. podpis z pieczęcią osoby sporządzającej ofertę 

 

Termin realizacji dostawy: 30 dni od dnia otrzymania dokumentu Zlecenia. 
Termin płatności wynosić będzie: 21 dni od daty wpływu faktury do UDT.  
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