
Znak sprawy: ZP-261-25/22 Załącznik nr 1 
(do Zaproszenia do złożenia oferty 

nr 1 do umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Przegląd, serwis oraz bieżąca konserwacja systemów elektrycznych 
w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach, w budynku 

Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie przyległym." 

Przedmiot zamówienia obejmuje oględziny, przeglądy, serwis i konserwacje instalacji, sieci 
i urządzeń elektrycznych w budynkach: 

1) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 - kompleks trzech budynków: 

a) budynek A o powierzchni ok. 915 m2 

b) budynek B o powierzchni ok. 1 709 m2 

c) budynek Co powierzchni ok. 1170 m2 

2) Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 - powierzchnia ok. 1 037 
m2, 

3) Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim ul. Ks. Bosco 3 - powierzchnia ok. 2 733 m2, 

w skład których wchodzą między innymi pomieszczenia biurowe, archiwa, sale rozpraw 
oraz ciągi komunikacyjne. 

Definicje: 

a) konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności podyktowanych 
przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa i normami technicznymi 
obowiązującymi w branży oraz zaleceniami producentów urządzeń oraz 
Dokumentacją Techniczno - Ruchową maszyn i urządzeń (DTR) w tym smarowanie i 
zabezpieczanie odpowiednimi preparatami, mające na celu utrzymanie instalacji 
sanitarnych w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego 
zużycia i naturalnych procesów starzenia. 

b) przeglądy - to czynności wykonywane regularnie mające charakter zapobiegawczy, 
których zadaniem jest zapewnienie możliwie bezawaryjnej eksploatacji urządzeń oraz 
uzyskanie optymalnych warunków pracy, a także zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia awarii. Przeglądy powinny być połączone z bieżącą konserwacją. 

c) naprawy - rozumiane są jako naprawa awarii systemów, a także jako sklasyfikowane 
przez Wykonawcę jako podlegające lub nie podlegające gwarancji usunięcie awarii 
urządzenia oraz ustalenie przyczyny jej wystąpienia wraz wszelkimi skutkami tejże 
awarii zaistniałymi w obrębie konserwowanej instalacji. 

d) serwis - to całokształt działań Wykonawcy prowadzonych z należytą starannością, 
obejmujący w szczególności: przeglądy, konserwację, wstępne oszacowanie rodzaju i 
kosztów ewentualnej naprawy, współpracę z Zamawiającym, mające na celu 
osiągnięcie rezultatów opisanych w pkt. a) i b). 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia (przeglądy okresowe): 

1. Dokonywanie okresowych przeglądów i kontroli wewnętrznej instalacji elektrycznej 
w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, oraz przy ul. 
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Kazimierzowskiej 31, a także w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy 
ul. ks. Bosco 3. 

2. Naprawa stwierdzonych oraz zgłoszonych przez Zamawiającego uszkodzeń instalacji 
elektrycznej. 

3. Naprawa lub wymiana zużytego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego. 

4. Okresowe wykonywanie prac konserwacyjno-zabezpieczających związanych z należytym 
użytkowaniem instalacji elektrycznej. 

5. Składanie z wyprzedzeniem wykazu artykułów i elementów elektrycznych niezbędnych 
do zakupienia w celu właściwej konserwacji i naprawy instalacji i osprzętu elektrycznego. 

6. Niezwłoczne informowanie o wykrytych zagrożeniach w eksploatacji i użytkowaniu 
osprzętu i urządzeń elektrycznych. 

7. Zgłaszanie informacji o potrzebie legalizacji urządzeń elektrycznych. 

Charakterystyka poszczególnych systemów - wymagania szczegółowe: 

ZASILACZE AWARYJNE 

W celu zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych w budynkach objętych 
przedmiotem zamówienia zainstalowano centralne UPS-y. 

1. Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2 - centralny UPS w budynku 
„C" firmy AG IT Project S.C. model Agpower ETXL HEV 120 z systemem bypass. 

UW AGA: Ze względu na trwający okres gwarancyjny na urządzenie Zamawiający 
wymaga, aby serwis urządzenia przeprowadzony był przez autoryzowany serwis 
producenta. 

2. Budynek Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31: 

- UPS GE model:LP30-33 

- UPS ESTer DSP 360 

3. Budynek Sądu Rejonowym w Sokołowie Podlaskim - centralny UPS firmy Aros model 
SMS ST30 / AO. 

Obowiązki osób obsługujących UPS w imieniu Wykonawcy: 

Nie rzadziej niż jeden raz w trakcie trwania umowy (według harmonogramu) należy 
dokonać oględzin centralnego UPS-a we wszystkich lokalizacjach, podczas których trzeba 
sprawdzić między innymi: 

a) temperaturę w pomieszczeniu centralnego UPS-a, 

b) stan pracy urządzenia, historię zdarzeń i alarmów, 

c) stan baterii oraz przeprowadzić test baterii (przez test baterii należy rozumieć 
uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy typowym obciążeniu 

występującym na obiekcie), 

d) stan wentylatorów (w razie konieczności czyszczenie), 

e) prawidłowość umocowania podzespołów w szafach, 

f) poprawność połączeń elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, 
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g) poprawność sygnalizacji wraz z kontrolą wskazań na wyświetlaczu LCD, 

h) dokonać próbnego przełączania z symulowaniem (pozwalające ocenić stan 
techniczny oraz wykryć nieprawidłowości w pracy urządzenia), 

i) zachowanie UPS-a przy braku napięcia zasilającego (wyłączenie / włączenie 
falownika), 

j) zachowanie UPS-a podczas przeciążenia, uszkodzenia (kontrolne przełączenie 

falownik/ Bypass), 

k) przełączenie UPS na zewnętrzny bezprzerwowy bypass serwisowy, 

1) czystość podzespołów (w razie konieczności należy dokonać ewentualnego 
czyszczenia podzespołów z kurzu). 

ROZDZIELNICE 

Obowiązki osób obsługujących rozdzielnice w imieniu Wykonawcy: 

Oględziny: 

Nie rzadziej niż jeden raz w ciągu trwania umowy (według harmonogramu) do 
obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oględzin wszystkich rozdzielnic polegających 
między innymi na sprawdzeniu: 

a) stanu napisów i oznaczeń informacyjno - ostrzegawczych, 

b) stanu (działania) przyrządów kontrolno - pomiarowych i przekładników, 

c) stanu (działania) układów zabezpieczeń, blokad, sygnalizacji, sterowania 
i automatyki SZR oraz aparatury pomocniczej, 

d) stanu i gotowości ruchowej rozdzielnicy oraz obwodów zasilania głównego, 

e) stanu i działania oświetlenia elektrycznego, instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, 

f) stanu dojść oraz zamknięć rozdzielnicy, 

g) stanu kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, dodatkowych ścian osłonowych 
itp. 

h) stanu instalacji uziemień ochronnych, kabli i osprzętu, 

i) kompletności dokumentacji rozdzielnicy (schematy, instrukcje, książka eksploatacji) 

Przeglądy: 

Nie rzadziej niż jeden raz w ciągu trwania umowy (według harmonogramu) do 
obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przeglądu wszystkich rozdzielnic polegających 
między innymi na: 

a) przeprowadzeniu czynności objętych zakresem oględzin. 

b) sprawdzeniu temperatury obudowy rozdzielnicy, 

c) sprawdzeniu połączeń głównych obwodów prądowych, w tym szyn zbiorczych, 
ewentualne korekty dokręcenia połączeń śrubowych, 

d) pomiarach rezystancji izolacji aparatury nN 0,4kV (szyn zbiorczych, wyłączników, 
rozłączników, odłączników, przekładników, głowic i kabli), 

e) pomiarach rezystancji izolacji obwodów wtórnych, zabezpieczeń, sygnalizacji, 
sterowania, 

Opis przedmiotu zamawienia - „Przegląd, serwis oraz bieżąca konserwacja systemaw elektrycznych w budynkach Sądu 
Okręgowego w Siedlcach, w budynku Sądu Rejonuwego w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie przyległym." Strona 3 



f) sprawdzeniu stanu i gotowości ruchowej mechanizmów napędów łączników, 

g) sprawdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (w tym rezystancja 
uziemienia), 

h) sprawdzeniu nastaw układów zabezpieczeń, 

i) usunięciu innych stwierdzonych usterek. 

Oględziny oraz przeglądy rozdzielnic powinny być wykonywane przez dwie osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia w miarę możliwości bez wyłączenia napięcia 

OŚWIETLENIE 

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 

1. Wykonawca jeden raz w czasie trwania umowy (sukcesywnie) powinien przeprowadzić 
oględziny wszystkich urządzeń oświetlenia elektrycznego zewnętrznego 
i wewnętrznego, dokonać oceny ich stanu, a w szczególności dokonać: 

a) oględzin stanu widocznych części przewodów, głównie ich połączeń oraz osprzętu, 

b) sprawdzenia stanu montażu opraw, 

c) sprawdzenia stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, 

d) sprawdzenia poziomu hałasu i drgań źródeł światła (nie dotyczy oświetlenia 
zewnętrznego), 

e) sprawdzenia stanu ubytku źródeł światła, poprawności działania opraw, 

f) sprawdzenia realizacji zasad racjonalnego użytkowania oświetlenia, 

g) sprawdzenia stanu napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń (nie 
dotyczy oświetlenia zewnętrznego), 

h) sprawdzenia poprawności sterowania oświetleniem. 

2. Po każdym przeglądzie częściowym oświetlenia należy przedstawić protokół 

z przeglądu opisujący przeprowadzone czynności. 

Oświetlenie awaryjne 

1. Wykonawca przynajmniej dwa razy w ciągu trwania mowy (według harmonogramu) 
powinien załączyć w tryb awaryjny każdą lampę i każdy wewnętrznie oświetlany znak 
ewakuacyjny z wewnętrznej baterii poprzez symulację awarii podstawowego zasilania 
oświetlenia na okres odpowiedni dla sprawdzenia czy każda lampa świeci. W razie 
konieczności Wykonawca usuwa zanieczyszczenia z lamp i znaków ewakuacyjnych. 

2. Wykonawca przynajmniej jeden raz w trakcie trwania umowy (podczas jednej z wizyt 
serwisowych), powinien sprawdzić poprawność działania urządzeń ładujących. 

INSTALACJA ODGROMOWA 

Obowiązki osób dokonujących oględzin instalacji odgromowej: 

Przynajmniej jeden raz w trakcie trwania umowy (według harmonogramu) Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania oględzin elementów zainstalowanych na obiekcie w tym 
elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania. 

Oględziny dotyczą sprawdzenia: 
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a) elementów ochrony odgromowej zewnętrznej, 

b) ciągłości połączeń, 

c) stanu uziomów, 

d) stanu podstaw, uchwytów i masztów odgromowych. 

KOMPENSATORY MOCY BIERNEJ: 

Kompensatory mocy biernej zainstalowane są w następujących lokalizacjach: 

a) Sąd Okręgowy w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, 

b) Sąd Okręgowy w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 

c) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3. 

Obowiązki osób dokonujących oględzin kompensatorów mocy biernej: 

Nie rzadziej niż jeden raz w ciągu trwania umowy (według harmonogramu) do 
obowiązków Wykonawcy należy wykonanie oględzin wszystkich kompensatorów 
polegających między innymi na: 

a) oględzinach zewnętrznych kondensatorów i dławików (wybrzuszenia, 
przegrzania), 

b) pomiarze napięć na zaciskach baterii kondensatorów, 

c) sprawdzeniu i ewentualnej korekcie programu pracy kompensatora. 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW, SERWISU I KONSERWACJI 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje oględziny, przeglądy, serwis i konserwacje instalacji, 
sieci i urządzeń elektrycznych (w szczególności: centralne UPS-y, rozdzielnice, 
oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne i awaryjne, instalacja odgromowa), w budynkach 
Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie 

Podlaskim. 

2. Każdy z istniejących systemów, opisanych powyżej stanowi jako instalacja, integralną 
całość. Fakt nie wymienienia w opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje 
wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności 

konserwacyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów. 

3. Ze względu na charakter prac związanych z przeglądami rozdzielnic Zamawiający 
wymaga skierowania przez Wykonawcę do realizacji zadania minimum dwóch osób. 

4. Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadały ważne 
przez cały okres trwania umowy świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla 
następujących instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne 
wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu 
dol kV. 

5. Termin wykonania zamówienia: 

Przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły od dnia podpisania 
umowy do dnia 31lipca2023 r. 
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6. Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia: 

a) Bieżąca konserwacja systemów, instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych zmierzać 
powinna do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania 
optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spehrienia 
wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących 
w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń, DTR. Celem 
czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji 
i urządzeń w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego 
zużycia i naturalnych procesów starzenia. 

b) Zamawiający określa wstępnie terminy przeglądów konserwacyjnych według 
harmonogramu. 

Harmonogram: 

~n c Sierpień 2022 Marzec2023 

Przegląd okresowy 
wszystkie lokalizacje 

wszystkie lokalizacje 

Sąd Okręgowy w Siedlcach 
UPS-y (Sądowa i Kazimierzowska) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim 

Rozdzielnice Oględziny - wszystkie lokalizacje Przegląd - wszystkie lokalizacje 

Oświetlenie wewn. 
Sukcesywnie wszystkie budynki 

i zewn. 
Oświetlenie awaryjne 

wszystkie lokalizacje wszystkie lokalizacje 

Instalacja Oględziny w budynkach SO 
odgromowa w Siedlcach (Sądowa i Oględziny w budynku SR 

Kazimierzowska) w Sokołowie Podlaskim 

Kompensatory Oględziny w budynkach SO w 
Oględziny w budynku SR 

Siedlcach (Sądowa i · 
w Sokołowie Podlaskim 

Kazimierzowska) 
c) Ze względu na zachowanie ciągłości działania systemów, instalacji, sieci i urządzeń 

elektrycznych Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy mogą wystąpić 
prace konieczne do wykonania poza harmonogramem. Prace takie wynikają z faktu 
przejęcia przez Wykonawcę opieki serwisowej nad całością instalacji i urządzeń 
elektrycznych w budynkach sądu przez cały okres trwania umowy. Zamawiający 
przewiduje realizację 30 godzin prac wykonywanych poza harmonogramem 
w budynkach w lokalizacji Siedlce i 10 godzin prac wykonywanych poza 
harmonogramem w budynku w lokalizacji Sokołów Podlaski. 

d) W przypadku stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego wystąpienia awarii 
instalacji objętych przedmiotem zamówienia w okresie pomiędzy wyznaczonymi 
terminami przeglądów, Wykonawca w przeciągu 24 godzin od momentu 
zgłoszenia (mailowo bądź telefonicznie), a w przypadku awarii mogących 

spowodować niemożność lub poważne utrudnienia w pracy sądu w przeciągu 4 
godzin od momentu zgłoszenia (mailowo bądź telefonicznie) zobowiązany jest do: 

- podjęcia niezbędnej interwencji zmierzającej do zdiagnozowania i usunięcia 
awarii, 

- określenia potencjalnych skutków wystąpienia awarii i podjęcia kroków 
zapobiegających takim skutkom, 
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- przedstawienia na piśmie zakresu prac naprawczych, a także szacunkowych 
kosztów naprawy (w terminie do 24 godzin od momentu podjęcia interwencji), 

- wydania pisemnej opinii stwierdzającej czy prace polegające na usunięciu 
awarii podlegają gwarancji czy też nie (w terminie do 24 godzin od momentu 
podjęcia interwencji) - dotyczy budynku w lokalizacji przy ul. Sądowej 2 
w Siedlcach. 

Kwalifikację awarii: tj. 24 czy 4 godzinny czas reakcji dokona Zamawiający. 

e) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do dokonywania napraw oraz 
usuwania wszelkich awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych części 
i podzespołów), zarówno tych stwierdzonych podczas przeglądów wynikających 
z harmonogramu jak i tych, które zostały zgłoszone przez pracowników 
Zamawiającego. Koszty części użytych do naprawy pokrywa Zamawiający (lub 
gwarant w przypadku uznanej gwarancji). Możliwy jest także zakup części przez 
Wykonawcę po stwierdzeniu, że naprawa nie jest naprawą gwarancyjną oraz po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego z uwzględnieniem warunków rynkowych, 
a następnie obciążenie kosztami Zamawiającego. 

f) Obowiązkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w pracach serwisowych 
i konserwacyjnych realizowanych przez inne branże niż elektryczna w punktach 
styku (w tym także konsultacje z serwisantami reprezentującymi inne branże oraz 
wykonywanie zaleceń zawartych w ich protokołach). 

g) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z „Instrukcją korzystania z obiektów 
budynków „A", „B" i „C" - Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2". 

h) Wykonawca na koszt własny przeszkoli wszystkie osoby skierowane do realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywanej pracy oraz w zakresie 
określonym w przepisach BHP i przeciwpożarowych. Dotyczy to także nowych 
osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian 
personalnych. 

i) Wykonawca oraz osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia 
zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami i instrukcjami obowiązującym 
w Sądzie oraz planarni ewakuacyjnymi, 

j) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie książki eksploatacji (kontrolki) 
instalacji elektrycznych, która powinna zawierać protokoły z wszystkich prac 
prowadzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia włącznie z zaleceniami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i podania do wiadomości, czynnych całą 
dobę, przez cały rok, następujących kanałów łączności: 

a) minimum jednego telefonu komórkowego 

b) minimum jednego adresu e-mail 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia niezbędnych danych Zamawiającemu, 
służących prowadzeniu przez Zamawiającego niezbędnej dokumentacji związanej 

z urządzeniami i instalacjami objętymi zamówieniem. 

9. Jeżeli w trakcie prac przeglądowych, kontrolnych lub konserwacyjnych ustalono, że musi 
być wymieniona część stanowiąca materiał eksploatacyjny należy używać tylko 
oryginalnych części lub materiałów zalecanych przez producenta danego urządzenia, 
albo innych równoważnych materiałów nie gorszej jakości. 

10.Za dzień wykonania przeglądu/konserwacji uważa się dzień zakończenia wszystkich 
związanych z tymi usługami czynności i podpisania przez Zamawiającego protokołu. 
Czynności przeglądu i konserwacji nie mogą utrudniać ponad miarę pracy Sądu. 
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U.Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce realizacji usług, oraz na żądanie zgłoszone 
przez Wykonawcę, posiadaną dokumentację techniczną związaną z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

12. Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zobowiązuje się 

informować osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych 
podczas przeglądów /konserwacji nieprawidłowościach w pracy urządzeń instalacji, 
które mogły by spowodować ich awarię. 

13.Każdy przegląd/ konserwacja (niezależnie od tego, czy jest wykonywana w ramach 
harmonogramu czy też poza harmonogramem) powinien być zakończony stosownym 
protokołem zawierającym w szczególności: datę wykonania przeglądu, dokładny opis 
wykonanych czynności, określenie stanu urządzeń instalacji po przeglądzie/konserwacji, 
zalecenia do dalszej eksploatacji (w tym termin następnego przeglądu), ocenę końcową, 
oraz podpisy osób przeprowadzających przegląd/ konserwację. Oryginał protokołu 

winien być przekazany Zamawiającemu najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wykonania 
usługi. 

14.Protokoły zawierające informacje, o których mowa w pkt. 13 powyżej muszą być 
sporządzane także po każdej naprawie awarii. 

15.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację instalacji urządzeń 
stanowiących przedmiot zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeństwa (w tym BHP i ppoż.), 
normami technicznymi i bieżącym poziomem wiedzy technicznej. Celem przeglądu jest 
utrzymanie urządzeń instalacji w jak najlepszej sprawności technicznej, a także 

zminimalizowanie ryzyka wystąpień awarii. 

16.Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

a) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń instalacji, 

b) potwierdzenia przez upoważnioną do tego osobę należytego wykonania 
przeglądu/konserwacji. 

c) zastosowania się do ewentualnych uwag i zaleceń Wykonawcy, jeżeli ich celem 
będzie utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym. 

17.Przeglądy i konserwacje będą dokonywane w miejscu instalacji urządzeń instalacji. 

18.Czynności przeglądowa - konserwacyjne w obiekcie Zamawiającego będą wykonywane 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. 
Dojazd serwisanta urządzeń do siedziby użytkownika zostanie wliczony przez 
Wykonawcę w koszt usługi. 

19. Wykonawca dokona przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji przy użyciu własnych, 
dostarczonych przez siebie środków i narzędzi. 

20.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

21.Pracownicy Wykonawcy realizujący umowę w budynku sądu będą pobierać z portierni 
klucze (karty) niezbędne do dostępu do miejsc związanych z realizacją usługi i zwracać je 
bezpośrednio po wykonaniu usługi. Czynność ta będzie odnotowywana w Kontrolce 
kluczy. 

INSPEKTOR 
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