WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NA SIECIACH WYDZIELONYCH
NA ZLECENIE OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
1. Definicje
a) Spółka – „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.,
b) Wykonawca – podmiot wykonujący na zlecenie Spółki roboty budowlane związane z budową
lub przebudową sieci oświetleniowej,
c) Konserwator – podmiot wykonujący usługi na zlecenie Spółki związane z utrzymaniem sieci
oświetleniowej,
d) Sieć wspólna – sieć elektroenergetyczna nn i/lub SN oraz oświetleniowa zlokalizowana na
wspólnych konstrukcjach wsporczych będących własnością Energa-Operator SA,
e) Sieć oświetleniowa wydzielona – sieć oświetleniowa kablowa oraz sieć oświetleniowa
napowietrzna zlokalizowana na słupach będących własnością Spółki,
f) PPN – prace pod napięciem.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. Prowadzenie, przechowywanie i wypełnianie dokumentów budowy zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
2.2. Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób bezpieczny, niepowodujący zagrożenia życia i
zdrowia oraz z zachowaniem obowiązujących instrukcji, umów i procedur obowiązujących w
Spółce:
 „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”,
 „Instrukcji prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i
kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV”.
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania aktualności instrukcji i procedur, o których
jest mowa powyżej. Aktualne wersje wymienionych instrukcji i procedur obowiązujących w
Spółce dostępne są na stronie internetowej http://www.oswietlenie.kalisz.pl.
2.3. Ustanowienie na własny koszt kierownika budowy dla zadań:
 realizowanych w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych,
 realizowanych w oparciu pozwolenia na budowę,
 innych określonych przez Spółkę na etapie zapytania ofertowego lub postępowania
przetargowego,
2.4. Przekazanie Spółce oświadczenia kierownika budowy wraz z kopią stosownych uprawnień
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz Zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa o jego członkostwie w Izbie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2.5. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu
i jego akceptacji. Zmiana ta nie wymaga zmiany treści umowy.
2.6. Protokolarne przejęcie od Spółki placu budowy.
2.7. Skoordynowanie prac z Konserwatorem sieci oświetleniowej na terenie danej gminy.
W tym celu:
 Wykonawca zobowiązany złożyć wniosek do Konserwatora o przygotowanie miejsca
pracy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem na jego adres poczty elektronicznej.
 Do wniosku należy dołączyć: skład zespołu pracowników kwalifikowanych z ich danymi
osobowymi z określeniem funkcji pełnionych przez nich oraz kopie ich świadectw
kwalifikacyjnych uprawniających do wykonywania prac,
 Wnioskowany termin przygotowania miejsca pracy nie może być dniem ustawowo

wolnym od pracy lub niedzielą,
 Wnioskowane godziny, pomiędzy którymi ma być przygotowane miejsce pracy muszą
mieścić się poza przyjętym czasem świecenia – chyba, Spółka wyrazi zgodę na odstępstwo
od tej zasady,
 Konserwator zobowiązany jest w ciągu 3 dni potwierdzić wnioskującemu Wykonawcy
termin przygotowania miejsca pracy lub poinformować, które warunki określone powyżej
nie zostały spełnione.
2.8. Prowadzenie prac w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowanie oświetlenia w porze
świecenia – chyba że Spółka wyrazi zgodę na odstąpienie od tego obowiązku.
2.9. Realizacja robót zgodnie ze wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami oraz innymi zapisami
dokumentacji projektowej lub wykonawczej jak również zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
2.10. Zapewnienie demontażu, przechowywania i zamocowania, na słupach latarni ulicznych,
znaków drogowych i tablic reklamowych w miejscach ich dotychczasowego montażu. W
przypadku zmiany lokalizacji latarni, miejsca montażu znaków drogowych należy uzgodnić z
zarządcą danej drogi, a miejsca montażu tablic reklamowych z Zamawiającym.
2.11. Opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem,
uzyskanie zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
2.12. Zgłaszanie Spółce do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem
minimum 2 dni roboczych na adres elektroniczny wskazany w umowie/zleceniu na roboty
budowlane. Odbiory tych robót będą mogły być dokonywane przez Spółkę tylko w dni
robocze w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonanie dokumentacji fotograficznej robót przed
zakryciem.
W przypadku nie przekazania informacji w ww. terminie Spółka ma prawo zażądać wykonania
odkopów celem zbadania jakości wykonania robót.
2.13. Ponoszenia kosztów utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy.
2.14. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych, materiałów, odpadów oraz urządzeń
prowizorycznych.
2.15. Uporządkowanie oraz przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
2.16. Zagospodarowanie powstałych odpadów i odpadów niebezpiecznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2.17. Przekazanie materiałów pochodzących z demontażu w miejsce i w terminie, wskazane przez
Spółkę.
2.18. Okazanie na każde żądanie Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót budowlanych przez
Wykonawcę, na wskazane materiały: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną, atestami i innymi
dokumentami.
Nie używanie do budowy materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.
2.19. Stosowanie materiałów i urządzeń odpowiadającym wymogom dotyczącym jakości wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym.
2.20. Wykonanie na własny koszt wymaganych przez Spółkę oraz przedstawicieli właściwych
urzędów i instytucji związanych z nadzorem budowlanym, niezbędnych badań, pomiarów
elektrycznych oraz dokonanie wszystkich dodatkowych badań i pomiarów w przypadku
stwierdzenia negatywnych wyników badań odbiorczych.
2.21. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów
wymaganych do zbadania na żądanie Spółki jakości materiałów i robót wykonanych z
materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

2.22. Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz pokrycia roszczeń osób trzecich, związanych ze szkodami
powstałymi przy prowadzeniu robót.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
 roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi i innych zdarzeń losowych,
 odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje
ryzyko i własną odpowiedzialność
2.23. Usuwanie, bezzwłocznie nie później niż w terminie 3 godzin od momentu zgłoszenia przez
Spółkę, wszelkich nieprawidłowości w sposobie montażu i/lub stanu urządzeń
oświetleniowych, skutkujących m.in. powstaniem realnego i bezpośredniego zagrożenia dla
życia, zdrowia lub mienia.
2.24. Usuwanie nie później niż w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Spółkę, wszelkich
nieprawidłowości w sposobie montażu i/lub stanu urządzeń oświetleniowych, skutkujących
m.in. uniemożliwieniem konserwacji lub eksploatacji urządzeń sieci wspólnej, brakiem
czytelności tablic ostrzegawczych i znaków identyfikacyjnych urządzeń sieci wspólnej.
2.25. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
obowiązują poniższe zasady:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub
zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z
niniejszą umową lub umową podwykonawczą lub przepisami obowiązującego prawa.
c) Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawców
d) Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi
w zakresie zawierania umów podwykonawczych w szczególności zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych.
e) Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej.
f) Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:
 zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wraz z kosztorysem określającym ceny jednostkowe i wartość zleconych do wykonania
prac,
 termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót,
dostaw lub usług,
 określenie wynagrodzenia i warunków jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robót, dostaw lub usług,
 postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą,



ustalenie takiego okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości aby nie był
on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości Wykonawcy
wobec Zamawiającego.
2.23. W razie uszkodzenia urządzeń sieci oświetleniowej z winy Wykonawcy lub osób
działających na jego zlecenie, pokrycie wszelkich kosztów jej naprawy a w przypadku
wyrządzenia szkody osobom trzecim także pokrycia kosztów uzasadnionego
odszkodowania.
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