Załącznik nr 2 do umowy ………………………..

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania okresowych przeglądów i pomiarów
instalacji

elektrycznych

i

odgromowych

w

obiektach

Poczty

Polskiej

S.A.,

administrowanych przez Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny do spraw Nieruchomości
w Lublinie.
2. Adresy obiektów, w których przeprowadzone zostaną pomiary wraz z rodzajami pomiarów
oraz ilościami poszczególnych pomiarów, zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje oględziny i badania:
a) rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych,
b) rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych,
c) ochrony przez samoczynne wyłączenie,
d) odbiorników zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi,
e) instalacji odgromowych i uziomów,
f) wyłączników przeciwpożarowych prądu,
g) opraw oświetlenia awaryjnego,
h) pomiary rezystancji ochronnej zbiorników i dystrybutorów,
3.

W wyniku badań należy dokonać oceny stanu technicznego instalacji, zwłaszcza
zastosowanych środków ochrony podstawowej i dodatkowej oraz określić ich zgodność
z obowiązującymi przepisami i normami:
a)

PN-IEC 60364-6-61,

b)

ustawą

z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. nr 89/00

poz.1126),

4.

c)

Rozporządzeniem MGPiB z dnia 21.06.1994 r. (Dz.U. nr 84 poz 387 z późn. zm.),

d)

Rozporządzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994 r. (Dz.U. nr 10/95 poz.46 z późn. zm.),

e)

ustawą z dnia 10.04.1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz.U. nr 54/97 poz. 348),

f)

oraz pozostałymi przepisami obowiązującymi w dniu wykonywania pomiarów.

Z każdego przeprowadzonego badania Wykonawca sporządza protokół pomiarowy,
który powinien zawierać następujące informacje i dane:
a)

rodzaj i zakres badań,

b)

adres i nazwę obiektu, w którym przeprowadzono badania,

c)

oznaczenie i nazwy badanych obwodów

d)

datę i warunki wykonania oględzin,

e)

opis zastosowanych metod i przyrządów pomiarowych,

f)

zakres wykonanych oględzin,
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g)

sposób wykonania obliczeń niezbędnych dla otrzymania wyników pomiarów
wartości, końcowych służących do porównania z wartościami dopuszczalnymi,

h)

zastosowane współczynniki do oceny wyników pomiarów,

i)

wyniki pomiarów zestawione w tabeli,

j)

ocenę wyników oględzin,

k)

ocenę wyników pomiarów,

l)

wnioski wypływające z oceny wyników oględzin, pomiarów i prób,

m)

datę następnych badań,

n)

dane osobowe i dane identyfikacyjne uprawnień osób wykonujących badanie
instalacji,

o)

podpisy osób wykonujących pomiary oraz pieczątkę firmową wykonawcy,

p)

jedno okresowe schematy zasilania rozdzielni, obwodów i urządzeń w zakresie
niezbędnym do

jednoznacznego

opisu

instalacji

z

określeniem

rodzajów

przewodów i zabezpieczeń,
q)

rysunki instalacji odgromowej umożliwiające identyfikację punktów pomiarowych,

r)

rzuty kondygnacji z naniesionymi odbiornikami w zakresie umożliwiającym
identyfikację punktów pomiarowych.

5.

Strony

ustalają,

że

protokoły

z

pomiarów

zostaną

wykonane

i

przekazane

Zamawiającemu w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach. Nie dopuszcza się
protokółów pisanych ręcznie.
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