
obowiązki wykonawcy wchodzące
soosób ich

w zakres umownego ryczałtu oraz
reatizacjil

Podstawowy zakres obowiązków Wykonawcy :

1 . stacio lafo 6/0,1v0,230 v t2 szt) (lokaliacja Katowice ul. Pul(owca 23)
' pfeg|ąd konŚeMacyjny dwa rafy w rck! (mauec' wzesień) dwóch s|acji trańo

zgodnie z obowiąfującymi Pżepisami Budowy i Eksploatacji Użądfeń

. uzgadnianie wyĘcfeń użądfeń. insta|acji i sieci z kie.owniclwem largowiska
i dostawcą energii' a w pŹypadku konieżności dokonania wyheenia przez
doslawcę energii ponoszenie wsfe|kich ko9tów i oPłat f vm &iąanych' (koszty
le \Ą!konaw@ EfaKu@wał będzie zamawiającemu )'
pżegląd komór irafo i pó| odp'wowych rozdzie|ni N/N w staciach minimum co dwa

. utrzymywanie pożądko kosfenie lrawy w wygrodzonym terenie d|a stacji tEfo nl
1084 inr 1240.

. ulzymywanie w pe|r'ej gotowÓści ospżętu do obs]ugi staqi lEfo' wykonywanie
pŻeg|ądów oraz badań w temińach i fasadach okreś|onych przepisami;
poniesione pŹez Wyfunawcę kosfty' &iąfane f powieżeniem pueg|ądu
oŚp.fęiu innym podmiotom roz|iczane będą na bieżąco. na podsiawie faktur VAT
fatwerdzonych pŹez pzedslawicie|a zamawiającego' wystawionych Wykonawcy
pŹef podmiol €a|izujący powiezoną usfugę'
wymiana Uszkodfonych bezpiecznikóu e|emeńÓw pó| odpływowych, żarówek
nnych Źródeł światła, oraz usfkodzonych w wyniku eksp|oatacji e|emenlów stacji

. w pzypadku faistnienia uszkodzeń sieci e|eklroenergetycznej' wykonanie
niefwlotnie niezbędnych WyąŹeń l Pżetąeeń odbiorów pomiędfy
posfczególnymi staciami hafo w uzgodnieni! z zamaw]ającym. ce|em zapemienia
dostaw eneBiid a odbiorców'
pofostale pE@ łiązane z bieżącą eksp|oatacja stacj] lEfo ( między innymi
odeslnieenie w uzgodnieniu z zamawiającym w dynnościach eksp|oa|acyjnych
ż doŚtawcą eneĘii, dbanie o stan technieny sprzęty p.poż i|p )

2' sieć energetycfń. or.2 fĘa kab|owe (dotyczy wBzygttich obiektów
administrownych pżeż zTM w Kalowic.ch) - około 45 śn'l

. dwa razy w roku (maj, pafdfiemik) pżeg|ąd sieci eneaetyenej i zĘcfy
kab|owych' dokręcenie poĘcżeń ÓEf fakonsefuowanle e]ementów podlegających

co dwa tyoodnie pżeg]ąd istniejącej sieci energetycznej i f|ąŹ kab|owych'
wymiana ńa b]eżąco Uszkodfonych e|emenlów sieci : wymiana bezpieŹników i
jnnych uszkodfonych e|emenlów zĘca.

. w przypadku uszkodfeń - nieełocfne wykonanie w uzgodnieniu z zamawiającym
niezbędnych wyĘeeń j przeĘcfeń odb]otów pomiędfy poszeegó|nymi zlączami'



ce|em fapewnienia dostaw ene.gii d|a odb]o.cóW do chwi|i |okalifacji Usfkodzenia
lwykonania konieeneso remontu (dotycry sieci kablowej),

. pofoslale p.ae &iąane f bieżącą konseMcją' (sprawdfenie poĘcfeń
śrubowych. u befpiedeńie antykolozyjne części ńe|a|oqch itp.)

3 ro2d2i€|ni€ 3 l 4oov . ( dotyc2y w.zy3ltich obiekt''w adminBtowanych pżez
zTu w Katowicach) . oloło 70 3!t:
@ dwa tygodnie bieżący pzeg|ąd rofdfie|ni'
Usuwanie na bieżą@ Usfkodfonych e|en€nlów: wym]ana bezpieczników i innych
uszkodzonych e|emen|Ów rcfdzie|ni i pó| odp'vowych'
pozostale prace eiązańe z bieżącą konseMac]ą( abezp eeenie antykoozyjne
konstrukcji meta]owych' o|iwenie famków awiasów uzuPełniańie opisów itp')'

4' sieć oświorbnia zewnęt.znogo ( dotyey wy3tkich obieki'w
admińill'o9enych pref zTM w xeto9ic.ch) :
- ok.esowy przegląd sieci dwa Bzy w foku: w ńiesiącu kwiehiu iw€ wześniu'
' splałdzanie jeden raz w tygodniu spraMości opEw Ńwiet|eniowych,

usuwanie na biezą@ uszłodzeń podsleowych li aĘczanie wyĘeonych
obwodów wymiana uszkodfonych befpieeników. źrodeł świa|ta' naprawa |ub
Wymiana oP.aw oświet|eniowych. którc u|egły Uszkodfeniu na skutek bieżą@j

' pr.eg]ądy naprawa iewenlua|na wymiana ok.235 sz1. opraw oświel|en a
fewnętEnego na gupach'
pzeg|ądy, naprawa i ewenlua|na wymiana ok' 600 opEw hemetyenych
jareniowych ośw.e||enia z*nę|żnego'
myc.e k|oszy. op6w oświet|eniowych Bf w loku w |em.ńie Ufgodnionym
f zańawi?'jącyń'

- plzeg|ądy i bieżące U|rżyńanie systemów oświet|enia zewnętrznego sler@ańych
zegalami s|erującymi'
pozostale prace łiązane z bieżącą eksp|oalacją sieci ( napEwa uzupe]n an|e
zamknięć do skzynek w s]upach uzupelnianie napisów nlmeEojisfupów b]eżące
f abef pieeenie antyko@fyjne konskukcji meta|owej słuPów ilp,)

5 sieć oświgtl.ni. wgwńęrrnego i obwodó9 odbiorczych in3t.|.cii €|.kl'ycfnoj
włnęĘnojt (do|yczy wszFtkich obioktów .dminbl'ow.nych pe.z zf|t g

prreglądy bieżąe i ńrzymańie w pe|nei spraMoŚci is|niejących insla|acji
rewnęlfn}th w adminisl.Wanych obieKach. a w sfeegó|ności insta|acji
e|ek|rycznych, .nsta|acji renlylacji' k|imatyfacji oraf fasi|ania sysiemów
monitoringu seMeE iplnktów poboru opłat'
W mies ącu wżeśniu wykońan]e sprawdzeńia sieci zasi]ania, sterwania'
e|ek|rycznych p eców grzewczych] (40 szt) do ogżewania pomieszczeń
(sprawność na|eł potwieldzić pom aram] e|ektryenymi)'
dwa rafy w roku pzeg|ądy e|ektlona.fędfi' (ok,40 sft) Ędących ńa stanie zTM
w Kalowi€ch, które naleł potwiedfić w metryd@ e|eklDnażędfia' w teminach
ufgodnionych f zam&iającym '
6f w lok'J (Mesień lub paździehik) pzeg|ąd insia|acji nagłośnienia (sprawdzeńie
i e$€ntua|ne skorygowanie mocowania pŹewodów' sMów' sząelnGci puszek
rozg+źnych mo@wań i podĘeeń głośników)'



pofosta|e pra@ eiązane z bieżącą kon*Macją siecj (bieżąca kontro|a zamknięć'
opisów, stańU lechnicznego opraw' źródeł światła oEf bieżące Usuwan e !s|erek)'
Wykonanie zasi|ania oraz montaż i demonlaż doslarczonych przez zamawiającego
of dób oko|iżnościowch'
wykonańie bieżących (miesięenych) oddy'lóW stanu fufycia energii e|eklrycznej
|]czników zabudowanych d|a plnktów hand|owych ,Bauru zaĘże. (loboty te będą
wykonywane w LJfgodnieniu f dfia|eń rE pżef €ły ok.es ifuania umowy
(ok' 50 odczttów miesięcznie)'
obsłUga iczników pzedp]alo$ych' po|egaiąca na wczylylvańiu kodów
Umoż| wiających pobór energii e|ektryenej (docelowo 40 |icznikÓw)'
b]eząca obsłUga inslaLacji e|ekllycznej zapewniająca bezpietną eksp oalac]ę'
po|egająca na pżeg|ądach i konirc|ach instaacji i pzyłączy do wglslkich
(w szczegó|noŚci do ruchomych) punklóW hand|owych '

6 iństŹ|acja wenty|acji (dotyczy Efystkich obiektów admini8trowańych Pżez zTM

pzeg|ąd zainslaowanych wenty|atorów. miesfaczy powietra i napędóW k|ap
prewietuających w miesiącu marcu' @|em Uslaenia sprawności, po wykonan!
pEeg|ądu na|eł sporządzić prctokÓł i prżed|ożyć go zamawiającemu,

- wymiana Usfkodfonych wenty|atorów mieszaczy powietża oraf ich e|ementów
- Wymiana Usfkodzonych podnośników k]ap wenty|acyjnych oraf lch e|ementów,

pofostale prace fuiązane z bieżącą eksp|oalacja wenlylacji (cfysfczenie
smarowanie, spEwdranie ich rawieszenia tp. ).

7 instalacje wodno-kana|izacyjne i pozostało (dotyczy wszyŚtkich obiekt'w
administrowańych pżez zTM w Katowicach} :

dokonańie pżełążeń w ce|u fapewnienia cią!łości dop'wu wody'
udEżnian e kanalizacji odpływorej.
kontro|a szcze|ności pzewodÓW i amat!rywody.
b efąca napEwa zauważonych uvkodżeń' pżecieków (wymiana uvcze|ek'
g]owic' gżybków ilp'),
wymiana Usfkodfonych uEądzeń ciepłej wody
drobne orace ś|usarskie sDawa|niże'
potwerdzona protoko|em kontb|a Śprawności hydhntów dwa razy w roku (wiÓsna'

końseMcja' cfyszczenie ko|czalek G sa') na largowiskr pży !], Pukow@'

8. ałącanie obwodówe|akĘcfnych' wymiana uszkodfonych bezpiecfników,
jak również nieżwloche wykonylvanie niefbędnych pzelączeń insta|acji' o€f
dokonylvanie niezbędnych cfynnośc] @|em achowania ciągłości dostaw energ|
e]ekllycznej (dotycfy Bzy.tłich obiektów adminisl'owanych pdez zTM w

Do 2kresu obowiąfków Wykonawcy rea|jzowanych w ramach Umownego ryczałlu

' pozoslawanie w siałej (€łodobowei) golowości do rea izac]i prac będących
pŹeomuem umowy'
odłącanie i pzyĘeanie zasi]ania urządzeń' insla|acji i sieci eneĘetycznej na
cfas n]efbędny do wykonania prac objętych pzedmiotem omowy, w lym



odĘczanie i pżń*nie fasi|ania w terminacłl okEś|onych @niem
pżekazanym Wykonawcy wlormie pisma' hksem |ub te|efonicaie,

' pżyjmNanie do eksp|oatacii, pzy udzia|e przedslawicie|i zamaMającego'
użądfeń' insla|acji i sieci nowych, pzebudowanych |ub zmodemifowanych -
w terminach okEś|onych reeaniem puekaanyT Wkonawc'y w ńormie pisma'
faksem, lub telefonicrnie.

Do wykonania usfugi pżef Wykonawcę konieczne będzie użycie samochodt' wieżowego
f ba|konem (4}fki)' Kóry umoż|iwi Wykonywanie p6c nawysokości16n.


