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ZAKRES KONSERWACJI
OŚWIETLENIA ULICZNEGO
NA TERENIE GMINY ORŁY
1. Konserwacją i obsługą objęte są wszystkie punkty świetlne wskazane przez
Zamawiającego tj.:
1) będące w ewidencji majątkowej Zamawiającego,
2) będące w ewidencji majątkowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, Rejon
Energetyczny Jarosław, dzierżawione przez Zamawiającego (Gminę Orły).
2. Ilość punktów świetlnych będących przedmiotem zamówienia według ewidencji
Zamawiającego wynosi 1 243 szt. Ilość ta oraz dokładana lokalizacja punktów świetlnych
zostanie szczegółowo ustalona na podstawie wykonanej inwentaryzacji.
3. Zamawiający w wyniku likwidacji bądź budowy nowych linii może zwiększyć lub
zmniejszyć ilość punktów świetlnych przeznaczonych do konserwacji rozliczając się
z zachowaniem stawek cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie.
4. Zakres prac obejmuje prowadzenie eksploatacji, obsługi i konserwacji urządzeń zgodnie
z obowiązującymi w tej mierze przepisami i normami technicznymi w zakresie
eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń,
a szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
1) całodobowe przyjmowanie i rejestrowanie reklamacji dot. funkcjonowania oświetlenia,
2) prowadzenie i aktualizację dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
3) sprawowanie nadzoru nad załączaniem i wyłączaniem oświetlenia w ustalonych przez
Zamawiającego godzinach,
4) wnioskowanie do Zamawiającego o konieczności wykonania modernizacji sieci
oświetleniowej spowodowanej jej złym stanem technicznym,
5) wykonanie przeglądów okresowych - pięcioletnich,
6) wymianę uszkodzonych opraw bądź ich elementów,
7) wymianę uszkodzonych wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, bezpieczników,
przewodów w słupach, elementów osłonowych itp.,
8) innych elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
oświetlenia,
9) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni,
10) utylizację uszkodzonych źródeł światła,
11) sprawne usuwanie stanów awaryjnych powodujących zakłócenia w funkcjonowaniu
zleconego zakresu oświetlenia,
12) likwidacji zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z wypadków losowych (wichura,
powódź, wypadek drogowy, wandalizm czy kradzież),
13) kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzane na
pisemny wniosek Zamawiającego,
14) aktualizację bazy obsługiwanej w ramach systemu informatycznego.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan i bezpieczeństwo urządzeń oświetleniowych,
przyjmując tym samym odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku
realizacji umowy.
6. Wykonawca w ramach wykonywanych czynności musi stosować się do odpowiednich
przepisów, instrukcji i wytycznych wydanych przez operatora energetycznego – PGE
Dystrybucja S.A.

