
Załącznik nr 4 

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY 

 

1. Zakres prac: 

1.1 demontaż i utylizacja lamp sufitowych w pomieszczeniach szkoły;  

1.2 montaż z dostarczeniem we własnym zakresie przez wykonawcę nowych lamp LED, 

zgodnie ze złożoną ofertą – oświetlenie podstawowe w miejscu wszystkich 

zdemontowanych opraw żarowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

1.3 wykonanie pomiarów kontrolnych natężenia oświetlenia po dokonaniu wymiany 

opraw, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami; 

1.4 Lokalizacja pomieszczeń objętych wymianą lamp: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. 

Kamieńskiego 24 we Wrocławiu: 

a) Budynek Skrzydło (budynek nowy, boczny): wszystkie pomieszczenia, wraz  

z korytarzami  i klatkami    schodowymi, 

b) Budynek Główny wraz z przybudówką  : 

a) Korytarze na poziomach: parter, I piętro, II piętro,  

b) Sala gimnastyczna wraz wnęką do przechowywania sprzętu sportowego, 

c) Klatki schodowe: główna, przy Sali gimnastycznej, boczna między 

poziomami parter i I piętro, 

d) Pomieszczenia „Harcówka”. 

 

1. Termin realizacji: do 26 sierpnia 2022 roku. 

2. Termin płatności: 2 tygodnie od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, wraz z 

zaakceptowanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonania usługi, oraz 

wykonanymi pomiarami. 

3. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych (faktur pro forma). 

4. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyników wykonanych 

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami pomiarów elektrycznych (pomiarów 

naświetlenia), potwierdzającymi parametry oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi na każdy 

rodzaj pomieszczenia normami oświetleniowymi. 

5. Wykonawca udzieli 5-cio letniej gwarancji na usługę, materiały (lampy) i produkty. 

6. Termin naprawy zgłoszonej usterki (wady wykonania, wady materiałów i produktów): 24 

godziny od momentu mailowego zgłoszenia wykrytej usterki. 

7. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące gwarancji oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na 

poziomie min. 50 %. 

8. Zamawiający dokona wymiany źródeł światła na spełniające wymagania przedstawione w 

szczegółowym opisie warunków zamówienia, oraz opisane w złożonym do propozycji cenowej 

audycie. 

9. Do podpisanego protokołu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę produktu. Brak 

dołączonej karty skutkować będzie wstrzymaniem płatności faktury za wykonaną usługę. 

10. Wykonawca dokona demontażu i utylizacji starych lamp oświetleniowych, oraz montażu 

nowych lamp oświetleniowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

11. Na wynagrodzenie za wykonaną zgonie z pkt. 1 usługę składa się całość kosztów związanych z  

kompleksową realizacją zadania, zgodnie z ustaleniami.  
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12. Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może 

żądać podwyższenia  wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

13. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy  jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji i ich nieujęcia  

w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego  żadne roszczenia  

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


