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Załącznik nr 1 

            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w branży elektrycznej w ramach zadania budżetowego pn.: 

”Sztuczne Lodowisko Toropol – modernizacja szatni zawodniczych w przyziemiu”. 

1.  Zakres ogólny obejmuje: 

- koordynację z innymi firmami wykonującymi roboty innych branż, 

- zabezpieczenie istniejącego okablowania poprzez zaprawienie pod płaszczyzną tynku, 

- demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazdka, puszki, dekle itd.), 

- demontaż istniejących elementów pokrycia przegród pionowych i ewentualnie poziomych dla potrzeb wykonania przedmiotu 

zamówienia w przypadku miejscowych kolizji,  

- montaż nowego okablowania, 

- montaż nowego osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazdka, itd.), 

- zaprawienie bruzd po wykonaniu nowej instalacji, 

- uzyskanie akceptacji zamawiającego na osprzęt. 

Lp. Obmiar robót elektrycznych j.m. ilość 

1 Demontaż starych instalacji m 1 250,00 

1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże: cegła/beton m    1 250,00 

2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm  m 1 250,00 

3 Ręczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej  m3    3,0 

4 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w 
betonie na 4 kołkach kotwiących 

szt.  60,00 

5 
Montaż na gotowym podłożu opraw plafonowych kompletnych /po akceptacji 
inwestora, przyjąć 100 zł/szt. oprawy /  

szt.  60,00 

6 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu 
podtynkowo 

szt.  70,00 

7 
Montaż na gotowym podłożu przełączników oświetlenia bryzgoszczelnych 
jednobiegunowych z tworzywa sztucznego, mocowanych podtynkowo 

szt.  30,00 

8 Przewody YDY 3x1,5 mm2 układane podtynkowo m  850,00 

9 
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych, 
przykręcanych z uziemieniem, 2-biegunowych 

szt. 35,00 

10 Montaż gniazd podwójnych, wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2  szt.   15,00 

11 Przewody YDY 3x2,5 mm2 układane podtynkowo  m  950,00 

12 Montaż puszek podtynkowych pod osprzęt instalacyjny. szt.  150,00 

13 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar szt. 
obwodu 

szt.   1,00 

14 
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny szt. 
pomiar z tego samego obwodu 

szt.    40 

    

15 
Montaż rozdzielni obwodowych  nn z osprzętem. 

szt.     4 

16 WLZ podtynkowy z parteru do czterech rozdzielni obwodowych  m   30 

17 Oświetlenie ewakuacyjne -  demontaż istniejących lamp szt.   20 

18 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże: cegła/beton dla istniejącej 
instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 

m  150 

19 
Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50 mm instalacji oświetlenia ewakuacyjnego 
z ułożeniem istniejącego przewodu. 

m  150 

20 Montaż na gotowym podłożu opraw kompletnych oświetlenia ewakuacyjnego.  szt.  20 

21 
Podłączenie istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz przełączenie 

zasilania istniejącej instalacji ppoż. do nowej rozdzielni.  Kpl.   1 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednią technologią prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w przypadku konieczności 

dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów). 
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W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia Wykonawca 

skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia prac oraz uzyskania 

pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych. 

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami w odpowiedniej branży. 

Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą część opisową i graficzną w zakresie 

zrealizowanych prac naprawczych. 

Dokumentację powykonawczą należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku 

CD w formatach edytowalnym i PDF. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność wykonawcy  

i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty 

uwzględnić w swojej wycenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  

i przepisami prawa. 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej z obowiązujących 

przepisów), 

3. Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy (w przypadku ich zamieszczenia).   

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac. 

4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.  

 

 

2.  Wymagania dotyczące wykonawstwa: 
 

1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi 
przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo 
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.  

2. Wszystkie stosowane urządzenia i aparaty elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 
(atesty). 

3. Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez inwestora. 
4. Wszelkie zmiany i odstępstwa od opisu przedmiotu zamówienia w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z 

Inwestorem.  
5. Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą w formie papierowej i 

elektronicznej na płycie CD, którą razem z Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi. 
6. Urządzenia i aparaty elektryczne powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
7. Wszelkie prace powinny być prowadzone w sposób bezpieczny. Jakiekolwiek nieścisłości i problemy zauważone przez 

wykonawcę mają być zgłoszone i wyjaśnione z Inwestorem. 
8. Wszelkie informacje i zapytania dotyczące niniejszego przedmiotu zamówienia kierować pod adres: 

sekretariat@mosir.opole.pl   
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