ZGL/DzZ/11/2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
tel. (32) 324 26 00
http://www.zgl.mikolow.pl
e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl
1. Przedmiot zamówienia
Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach mieszkalnych administrowanych
przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
2. Wartość zamówienia
poniżej 193.000 euro
3. Rodzaj zamówienia
usługa
4. Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony
5. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia
71314100-3 - Usługi elektryczne
2. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z art. 62 ust.1 Prawa Budowlanego, które mówi:

art. 62. 1.b
Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania
obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również
badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i
środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3. Rodzaje badań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, jakie należy wykonać dla każdego budynku:
- pomiary eksploatacyjne uziemienia
- pomiary instalacji odgromowej – pierwszy i następny
- pomiary pętli zwarcia
- pomiary wyłącznika różnicowo-prądowego
1-fazowego
3-fazowego
- pomiary rezystancji izolacji
- pomiary ciągłości żył
4. Pomiary należy przeprowadzić w lokalach mieszkalnych znajdujących się w 48 budynkach będących wspólnotami
mieszkaniowymi i administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.
Pełne zestawienie budynków wraz z ilością lokali oraz występowaniem instalacji odgromowej stanowi dodatek
nr 7 do siwz.
5. Zamawiający informuje, iż osoba wykonująca pomiary nie może być jednocześnie osobą nadzorująca.
6.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia ma obowiązek:
a)
wykonania pomiarów zgodnie z załączonymi wzorami protokołów stanowiącymi dodatek nr 8 do siwz
b)
dołączenia wniosków końcowych wraz z listą lokatorów potwierdzająca wykonanie pomiarów w każdym
lokalu mieszkalnym
c)
dołączenia szkicu instalacji odgromowej w przypadku jej występowania na budynku
d)
dostarczenia 2 egzemplarzy dokumentacji
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e)

ustalenia z zamawiającym harmonogram przeprowadzania pomiarów
Podczas prowadzenia prac pomiarowych przy rozłączaniu obwodów, uziemień i odgromów wszystkie
połączenia po wykonaniu pomiarów muszą zostać przywrócone do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzenia
jakiegokolwiek elementu wykonujący pomiary zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt.

7.

6. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
F.H.U. „SEJS”
Janusz Serwach
90-764 Łódź
ul. Legionów 130/140 m.11

7. Informacja o cenie wybranej oferty (z VAT)
Cena oferty – 17.330,40 zł
8. Data udzielenia zamówienia
22/12/2011
9. Liczba otrzymanych ofert
10

