OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dotyczącego:
Wykonywania drobnych, bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych, wraz z
prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji elektrycznych, dla budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej os. Mickiewicza 20 w roku 2019.

Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi:
a) dysponuje min. 4 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E”, w tym min 2
uprawniające do wykonywania pomiarów w instalacjach elektrycznych,
b) dysponuje min. 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” w zakresie
uprawniającym do oceny wykonywanych pomiarów w instalacjach elektrycznych,

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień tych osób Wykonawca winien dołączyć do
formularza ofertowego.
Z zakresu: prowadzenia całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej :
Pełnienie całodobowego pogotowia elektrycznego
2. Wykonawca musi być do dyspozycji przez 24 godziny na dobę
3. Wykonawca będzie do dyspozycji Zamawiającego niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu
awarii. Obowiązkiem wykonawcy w takiej sytuacji będzie przyjazd pod adres wskazany przez
Zamawiającego w ciągu maksymalnie 60 minut od telefonicznego zgłoszenia, zabezpieczenie przed jej
rozszerzeniem oraz usunięcie jej skutków i przywrócenie do stanu z przed awarii.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy :
Utrzymanie w pełni sprawności instalacji elektrycznych w wykazanych obiektach ZGL poprzez
przyjmowanie zgłoszeń i natychmiastowe podejmowanie działań w celu usunięcia wszelkich nieszczelności
na w/w instalacjach lub urządzeniach z nimi związanych:
a) bezpośrednia naprawa po drobnych awariach –upalenie przewodu,
b) wymiana zabezpieczenia topikowego, wyłącznika instalacyjnego,
c) wymiana źródeł światła w częściach wspólnych budynków mieszkalnych;
d) wymiana łączników,
e) odłączenie lub zabezpieczenie uszkodzonych instalacji i urządzeń elektrycznych przed możliwością
porażenia.
f) Poprawienie połączeń stykowych aparatów elektrycznych w tym połączeń w puszkach instalacyjnych.
2. Wykonawca winien informować Administratora budynku o zgłaszanych bezpośrednio do niego awariach,
celem prowadzenia ewidencji wykonanych awarii w danym miesiącu wraz z ew. rozliczeniem materiałowym
jako załącznik do faktury.
3. Przekazywanie Zamawiającemu protokołów ze zgłoszonych awarii
4. Wykonawca wskaże osobę do kontaktów z Zamawiającym, numer dyżurnego telefonu oraz adres
mailowy do zgłaszania awarii przez Zamawiającego. Dopuszcza się zgłaszanie awarii do Wykonawcy
telefoniczne, SMS-em oraz mailem.
5. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym je wykonuje,
a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych.
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia prac spowodowanej nie
wykonaniem lub nie należytym wykonaniem obowiązków ciążących na Zamawiającym. W przypadku nie
wykonania powyższego Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego po zakończeniu prac.
7. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu powyżej 500 zł podczas jednej awarii na jednym obiekcie będą
wyliczane do wielkości średnich cen opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym były
wykonane, a w przypadku ich braku w w/w publikacji wg faktur zakupu. Materiały używane przez Wykonawcę w
czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu – w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą.
Z zakresu: Wykonywania drobnych, bieżących napraw i remontów instalacji elektrycznych, wraz z
prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji elektrycznych, dla budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej os. Mickiewicza 20 w roku 2019.
1. W trakcie trwania umowy będą mogły występować między innymi następujące prace:
a) Wymiana głównych linii zasilających,
b) Wymiana aparatów elektrycznych rozdzielnic głównych, lokalnych i mieszkaniowych,
c)Wymiana rozdzielnic głównych, lokalnych i mieszkaniowych oraz tablic licznikowych,
d) Naprawa obwodów instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
e) Wymiana lub naprawa opraw oświetleniowych, w mieszkaniach i lokalach użytkowych
f) Kompleksowy remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych lub inne prace
remontowe polegające na przebudowie elementów w/w instalacji.
2.Wykonawca musi mieć świadomość, że Zamawiający będzie wzywać go do realizacji przedmiotowego
zamówienia za pomocą osobnych zleceń telefonicznych potwierdzanych natychmiast na piśmie w formie
zlecenia – wyznaczając w nich szczegółowy zakres prac oraz rozsądny termin ich realizacji, którego
dochowanie będzie obowiązkiem strony. W dniu powzięcia wiadomości o wystąpieniu prac należy uzgodnić
z inspektorami nadzoru szczegółowy ich zakres oraz przystąpić do realizacji zadania najpóźniej na trzeci
dzień roboczy po otrzymaniu zlecenia.
4. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie zakresu robót, zakres prac każdorazowo będzie rozliczany
przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o protokół
typowania, obmiar robót , zgodnie z cenami jednostkowymi występującymi w kosztorysie ofertowym , oraz
wg cen i stawek czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie. Roboty o wartości do
1000,00 zł będą zlecane i rozliczne w oparciu o ofertę ryczałtową na daną robotę przedłożoną przez
Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego.
5.Ceny zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do
średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były
wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub
urządzenia.
6.Ceny najmu pozostałego sprzętu nie występującego w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich
cen wraz z kosztami jednorazowymi opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace
były wykonywane.
7.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi
przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
8.Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje,
a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
9.Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji
producenta urządzenia.
10.Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej rocznej
gwarancji
11.Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii może wystąpić
lub inne prace remontowe polegające na przebudowie elementów w/w instalacji.
13.Podstawowy zakres robót przedstawiony jest poniżej wg kodu CPV:
50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50760000-0 -Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej;
15. Na chwilę obecną Zamawiający nie ma wiedzy, ile awarii, napraw i remontów może wystąpić w trakcie
trwania umowy.

KLAUZULA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pana danych osobowych jest Kierownik Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie;
oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
inspektorem ochrony danych osobowych w ZGL jest Pan Arkadiusz Zok - adres poczty elektronicznej:
ido@zgl.mikolow.eu tel. (32)3242632
- Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO w celu związanym z
zawarciem umowy na udzielenie zamówienia pn. Wykonywania drobnych, bieżących napraw i remontów
instalacji elektrycznych, wraz z prowadzeniem całodobowego pogotowia awaryjnego w branży
instalacji elektrycznych, dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej os. Mickiewicza 20 w roku 2019.
- odbiorcami Pana danych osobowych będą: Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej oraz pracownicy Zakładu
Gospodarki Lokalowej
- Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zakładu
Gospodarki Lokalowej, przez okres 5 lat lub do zakończenia okresu gwarancji, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Pana danych. Podanie przez Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; w przypadku niepodania danych osobowych Administrator
zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pana zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
- w odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

