
Specyfikacja Warunków Zamówienia 

 

§ 1 

Nazwa zadania: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej budynków administracyjnych 

Wigierskiego Parku Narodowego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów Wykonawca uzgodni z kierownikami właściwych komórek 

organizacyjnych WPN lub osobami przez niech wskazanymi termin przeprowadzenia czynności 

kontrolno-pomiarowych celem uniknięcia zakłóceń w pracy administracji WPN, Muzeum 

Wigier i wylęgarni ryb.  

I. Pomiary Instalacji elektrycznych i odgromowych 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów kontrolnych instalacji 

elektrycznej w obiektach administracyjnych i użytku publicznego należących do 

Wigierskiego Parku Narodowego Zamówienie obejmuje wykonanie pomiarów opisanych w 

poniższej tabeli 

Lokalizacja 

Badanie 

ochrony przed 

porażeniem 

przez 

samoczynne 

wyłączenie 

Badanie 

ciągłości PE i 

rezystancji 

małych 

obwodów 

Badanie 

rezystancji  

izolacji 

obwodów 

Badanie 

stanu 

izolacji 

kabli 

Badanie 

wyłącznika –

różnicowo -

prądowego 

Pomiar 

uziomów 

instalacji 

odgromowej 

Słupie  budynek dydaktyczny  92 54 20 x 2 x 

Wylęgarnia Tartak 31 24 24 x 16 6 

Sanitariat plaża Krzywe 23 6 6 x 2 1 

Budynek administracyjny i 

mieszkalny wielorodzinny 

Krzywe 82 

470 70 74 x 15 12 

Budynek garażowy   Krzywe 26 12 9 x x 1 

Baza p.poż  Krzywe 5 2 3 x 2 1 

Punkt informacyjny przy bramie 

wjazdowej 
7 3 3 x 1 x 

Miejsce ogniskowe "Dziupla" 28 7 7 x 1 3 

Pole namiotowe Jastrzęby -

recepcja, sanitariat nr 1 i 2, 

zewnętrzne skrzynki 

przyłączeniowe  

96 80 10 x 2 13 

Czerwony Folwark hangary 

nawodne 
7 7 10 x 4 14 

Czerwony Folwark magazyn 

ryb 
27 8 8 x 1 7 

Muzeum Wigier 257 293 74 250 45 11 

Razem pkt kontrolnych 1069 566 248 250 56 48 

Ze względu na możliwe drobne modyfikacje instalacji elektrycznych jakie mogły zaistnieć 

od daty wykonania poprzednich przeglądów ilość punktów i obwodów może się 

nieznacznie różnić od wskazanych w tabeli. Mając powyższe na uwadze Zamawiający 



informuje, ze powyższy wykaz służy wyłącznie do celów wyboru Wykonawcy. 

Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie wykazanych w protokołach faktycznie 

zbadanych ilości punktów i obwodów. 

2. Z wykonanych pomiarów wykonawca sporządzi protokół (odrębnie dla każdego budynku) w 

formie papierowej i elektronicznej –„pdf” na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz).   

3. Protokół powinien między innymi zawierać: 

1) nazwiska i podpisy osób dokonujących pomiarów  

2) datę wykonania pomiarów i datę następnego badania 

3) wyniki badań i pomiarów w poszczególnych kategoriach 

4) opinię o stanie instalacji i jej przydatności do dalszego użytkowania 

5) szkice badanych obwodów 

6) kopie ważnych świadectw kwalifikacyjnych osób dokonujących pomiary 

7) kopie ważnych świadectw wzorcowania urządzeń pomiarowych  

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż i bezpieczeństwa 

budynków i zainstalowanych w nich urządzeń przy wykonywaniu usług objętych umową. 

      §2 

Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udokumentował w formie przedłożenia wykazów oraz 

kopii odpowiednich uprawnień i świadectw dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

1. Dysponowanie pracownikami, posiadającymi aktualne uprawnienia wymagane przepisami 

prawa tj.: 

1) świadectwo kwalifikacyjne lub równoważny dokument – uprawniający do zajmowania 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie 

konserwacji, remontów, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu do 1kV lub wyższym – co najmniej 1 pracownik 

2) świadectwo kwalifikacyjne lub równoważny dokument – uprawniający do zajmowania 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie 

kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o 

napięciu do 1kV lub wyższym – co najmniej 1 pracownik.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udokumentował dysponowanie minimum dwoma 

pracownikami nawet w przypadku, gdy jedna osoba posiada oba w/w świadectwa. 

2. Dysponowania sprzętem używanym do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej: 

1) miernik do pomiaru rezystancji izolacji  

2) miernik do pomiaru rezystancji uziemienia 

3) miernik do pomiaru ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych 

4) miernik do pomiaru impedancji pętli zwarciowej 

5) miernik do pomiaru parametrów wyłączników RCD  

lub uniwersalny wielofunkcyjny miernik dedykowany do wykonywania pomiarów parametrów 

instalacji elektrycznych. 

Mierniki muszą posiadać ważne świadectwa wzorcowania.  

      §3 

Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych 

licząc od daty podpisania umowy. 



§4  

Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,   

§5 

Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty składa się w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w miejscowości Krzywe 82 

16-402 Suwałki, w terminie do dnia 11.11.2021 roku godzina 10
00

 pod rygorem nie 

rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia.  

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej treścią „ Oferta na wykonanie 

pomiarów instalacji elektrycznych” 

3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem 

kwalifikowanym, podpisem z profilu zaufanego ePUAP lub podpisem osobistym (dowód 

osobisty z warstwą elektroniczną). Plik zawierający ofertę składaną w formie elektronicznej 

należy zabezpieczyć hasłem i przesłać w terminie do dnia 11.11.2021 roku do godzina 10
00

 

na adres e-mail: marek.wrona@wigry.org.pl. Hasło umożliwiające otwarcie oferty należy 

przesłać odrębną wiadomością najpóźniej do dnia 11.11.2021 godz. 10:05 na  adres poczty 

elektronicznej marek.wrona@wigry.org.pl. lub jako wiadomość SMS na nr telefonu 

601917567 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu11.11.2021 roku o godzinie 10
05 

  

§6 

Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca poda ceny jednostkowe w PLN w kwocie brutto dla pojedynczego pomiaru dla 

punktu/obwodu wyszczególnionego w tabeli zamieszczonej w § 1 oraz cenę brutto za 

realizację całego zakresu wskazanego w tabeli. 

2. W cenie Wykonawca ujmie całość kosztów ponoszonych na zrealizowanie zadania 

w tym: 

a) wykonanie pomiarów  

b) sporządzenie protokołów w wersji papierowej i elektronicznej 

§7 

Kryteria wyboru wykonawcy 

Oferowana cena brutto    100 % 

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który uzyska najwyższą ilość pkt. 

 

Integralną część niniejszej instrukcji stanowią Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz Oferty, 

Załącznik nr 2: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

Załącznik nr 3: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia,  

Załącznik nr 4   Projekt umowy 

 

 

     Zatwierdzam Dyrektor WPN 

 

 


