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Załącznik 1 do SIWZ -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

  
I. OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa techniczna, serwis i konserwacja budynku 

Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku wraz z terenem przyległym (Budynek ECS), 
realizowana całodobowo każdego dnia wliczając w to dni ustawowo wolne od pracy. W ramach 
eksploatacji maszyn, urządzeń, systemów i instalacji personel Wykonawcy zobowiązany jest do 
wykonywania wszystkich czynności obsługowych, konserwacyjno-naprawczych zgodnie z 
dokumentacją obiektu, instrukcjami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz najlepszą wiedzą 
techniczno-eksploatacyjną dla urządzeń, instalacji i systemów, a w szczególności: 

1) sporządzenie, uzgodnienie i wdrożenie w życie harmonogramu przeglądów i konserwacji, 
2) wykonywanie wszystkich okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących 

wyposażenie instalacyjne Budynku ECS oraz wymaganych prawem przeglądów w 
szczególności budowlanych, 

3) prowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą całego Budynku ECS w zakresie 
utrzymania ruchu, 

4) świadczenie usługi „Alarmowy Numer i Alarmowy Adres Poczty Elektronicznej 24h/7dni”, 
5) pełnienie dyżuru przez wykwalifikowany personel techniczny Wykonawcy, 
6) codzienne monitorowanie stanu Budynku ECS, instalacji, urządzeń i systemów, 
7) wprowadzenie oraz aktualizacja danych dotyczących Budynku ECS z dotychczasowych baz 

danych i dokumentów Zamawiającego do bazy danych oprogramowania do zarządzania 
nieruchomością wykorzystywanego przez Zamawiającego, 

8) wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych, 
9) zabezpieczanie skutków występujących awarii, 
10) wsparcie Zamawiającego w podejmowanych przez niego czynnościach związanych z 

identyfikacją i usuwaniem awarii oraz w procedurze likwidacji szkody, 
11) wsparcie Zamawiającego w podejmowanych przez niego czynnościach dotyczących 

egzekwowania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących 
wykonanych robót, 

12) asysty techniczne wydarzeń programowych i komercyjnych realizowanych w Budynku ECS i 
w jego bezpośrednim otoczeniu, 

13) zarządzanie mediami (energią elektryczną, energią cieplną, ciepłą i zimną wodą użytkową), 
14) prowadzenie magazynu materiałów eksploatacyjnych do prac konserwacyjno-naprawczych, 
15) sporządzanie raportów, w tym szczegółowych raportów cyklicznych i na żądanie, 
16) utrzymywanie czystości pomieszczeń technicznych oraz urządzeń i instalacji, 
17) bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,  
szczegółowo określonych w dalszych postanowieniach opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Celem świadczenia Wykonawcy jest utrzymanie Budynku ECS w stanie niepogorszonym,  
z wyłączeniem następstw jego normalnego użytkowania, we właściwym stanie technicznym  
i estetycznym, poprzez dbanie o Budynek ECS z należytą starannością oraz utrzymanie instalacji 
oraz urządzeń w pełnej sprawności technicznej. Szczegółowy opis Budynku ECS zawiera się w Zał. 
Nr 5 SIWZ.  
  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków gwarancji, wszelkich instrukcji 
dotyczących użytkowania urządzeń i instalacji w Budynku ECS oraz obowiązującej instrukcji p.poż 
i regulaminów Europejskiego Centrum Solidarności. 
 
Dokumentacja powykonawcza budynku, określająca szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i 
zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy wszystkich niezbędnych czynności 
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konserwacyjnych dostępna jest do wglądu, na wniosek wykonawcy, w formie elektronicznej na 
serwerze FTP Zamawiającego. Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, 
dokumentacja powykonawcza budynku w formie elektronicznej zostanie przekazana po zawarciu 
umowy, natomiast dokumentacja w formie papierowej będzie udostępniana do wglądu. 
 
Okablowanie strukturalne w budynku ECS, centrala telefoniczna, sprzęt serwerowy, sieciowy oraz 
komputerowy (kliencki) Zamawiającego oraz instalacje i urządzenia związane z techniką AV i kina, 
urządzenia IT oraz AV Wystawy stałej nie wchodzą w zakres zamówienia z wyjątkiem systemów, 
które są niezbędne do zarządzania budynkiem (Zał. Nr 2 do SIWZ - Wymagania przeglądów i 
konserwacji systemów i instalacji Budynku ECS) 
 

2. Terminy i godziny funkcjonowania Budynku ECS. 
1) Budynek ECS jest otwarty przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy (łącznie 9 dni w 

każdym roku kalendarzowym): 
a) 1 stycznia - Nowy Rok,  
b) 6 stycznia - święto Trzech Króli, 
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 
d) drugi dzień Wielkiej Nocy, 
e) dzień Bożego Ciała,  
f) 1 listopada - Wszystkich Świętych,  
g) 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia, 
h) 25 grudnia - pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 
i) 26 grudnia  - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.  

 
2) Godziny otwarcia budynku: 

a) w miesiącach październik – kwiecień 

 poniedziałek – niedziela 10.00 -18.00 
b) w miesiącach maj – wrzesień  

 poniedziałek – niedziela 10.00 - 20.00  
3) Godziny otwarcia wystawy stałej  

a) w miesiącach październik – kwiecień 

 poniedziałek – piątek  10.00 - 17.00 

 sobota – niedziela 10.00 - 18.00 

 wtorek – wystawa nieczynna 
b) w miesiącach maj – wrzesień  

 poniedziałek – piątek  10.00 – 19.00 

 sobota – niedziela 10.00 - 20.00  
4) Godziny otwarcia wydziału zabaw 

a) w miesiącach wrzesień – 22 czerwca  

 poniedziałek – piątek  10.00 - 16.00 

 sobota – niedziela 10.00 - 18.00  

 wtorek – wydział nieczynny 
b) w miesiącach 23 czerwca – 31 sierpnia   

 poniedziałek  - niedziela  10.00 - 18.00  
5) Dzień techniczny. 

Dzień techniczny służy do wykonywania m.in. wszelkich prac w budynku o charakterze 
cyklicznym, całościowym, prac wymagających większego zaangażowania czasowego, użycia 
sprzętu specjalistycznego, wielkogabarytowego, złożonej technologii prac itd.: 
a) poza sezonem, tj. w okresie październik – kwiecień dniem technicznym jest wtorek, 
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b) w sezonie, tj. w okresie maj – wrzesień prace jak wyżej winny być wykonywane w 
godzinach porannych oraz wieczornych - przed otwarciem oraz po zamknięciu budynku i 
wystaw oraz w terminach ustalonych z Zamawiającym 

6) Dni największej frekwencji zwiedzających w budynku:  
a) tzw. długie weekendy w miesiącach: styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, listopad, 

grudzień 
b) dni wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Zamawiającego - zgodnie z 

wykazem planowanych wydarzeń ECS stanowiącym Zał. Nr 6 do SIWZ.  
 
3. Świadczenia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia. 

 
1) Sporządzenie, uzgodnienie i wdrożenie w życie harmonogramu przeglądów i konserwacji 

Sporządzenie, uzgodnienie z Zamawiającym i wdrożenie w życie, w terminie 30 dni od daty 
zawarcia umowy, harmonogramu przeglądów urządzeń, instalacji i wyposażenia Budynku 
ECS oraz konserwacji (PPM), na cały okres trwania umowy (plan).  Do czasu stworzenia 
harmonogramu realizacja aktualnego harmonogramu Zamawiającego. 
a) wykonanie harmonogramu przeglądów i konserwacji (PPM) zgodnie z wymaganiami 

serwisowymi systemów, instalacji i urządzeń podanymi w Zał. Nr 2 do SIWZ - Wymagania 
przeglądów i konserwacji systemów i instalacji Budynku ECS)  oraz zgodnie z wymaganiami 
producentów, dostawców i gwarantów oraz zasadami wiedzy specjalistycznej, przepisów 
i  norm, 

b) harmonogram będzie obejmował wszystkie przeglądy wymagane prawem jak również 
przeglądy specjalistyczne wykonywane przez certyfikowane serwisy. W trakcie realizacji 
bieżąca aktualizacja harmonogramu przeglądów i konserwacji (PPM), 

c) zalecenia techniczne przeglądowe i inspekcyjne systemów i instalacji w Budynku ECS 
zostały opracowane na podstawie dostępnej dokumentacji, wiedzy eksperckiej oraz 
informacji technicznej, 

d) oferta winna uwzględniać wykonanie wszystkich przeglądów i konserwacji systemów i 
instalacji Budynku ECS w Zał. Nr 2 do SIWZ przez okres 2 lat od terminu podpisania umowy 
z Wykonawcą. 

 
2) Wykonywanie wszystkich okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących 

wyposażenie instalacyjne Budynku ECS oraz wymaganych prawem przeglądów 
w szczególności budowlanych. 

a) wszystkie inspekcje, przeglądy i prace konserwacyjne muszą być wykonywane z należytą 
starannością i wiedzą techniczną, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach 
eksploatacji, konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej, 
zgodnie z wymaganiami producentów, dostawców i gwarantów oraz zasadami wiedzy 
specjalistycznej, przepisów i norm, 

b) Wykonawca ma prawo do zmiany harmonogramu przeglądów w uzasadnionych sytuacjach 
(np. brak zgody Zamawiającego na prace we wcześniej zaplanowanym terminie), z 
zastrzeżeniem że każda zmiana planu przed wprowadzeniem musi zostać uzgodniona z 
Zamawiającym. Samowolne wprowadzenie zmian w harmonogramie przeglądów i 
konserwacji przez Wykonawcę (np. przesuwanie terminów przeglądów) bez zgody 
Zamawiającego będzie równoważne z niedotrzymaniem wymaganego poziomu usług i 
będzie podstawą do obniżenia wynagrodzenia, 

c) prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie realizowanego planu przeglądów 
okresowych, 

d) wykonywanie okresowych kontroli i pomiarów instalacji technicznych zgodnie z wymogami 
Prawa Budowlanego i ochrony p.poż (instalacje wentylacyjne, przewody spalinowe, 
instalacje elektryczne, instalacje odgromowe oraz pozostałe instalacje budynkowe, w 
szczególności związane z ochroną środowiska), 
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e) wykonywanie okresowych przeglądów ogólnobudowlanych zgodnie z rygorem 
technicznym wymogami Prawa Budowlanego (przeglądy półroczne, pięcioletnie i inne) oraz 
wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, 

f) wynikiem przeglądu okresowego będzie raport/protokół podpisany przez uprawnione 
osoby wraz z dołączeniem kopii uprawnień do przeprowadzania przeglądów technicznych. 
Raport/protokół z przeglądu okresowego powinien zawierać w szczególności: informacje o 
zauważonych niesprawnościach czy innych zauważonych zagrożeniach, mających wpływ na 
prawidłowe użytkowanie Budynku ECS. Raport/protokół powinien zawierać uwagi 
zgłoszone przez Strony. Protokoły/raporty z przeglądów powinny być dostarczone do 
Zamawiającego w terminie do dwóch dni roboczych od daty ich zakończenia. 

g) wykonywanie bezpośrednio przez personel techniczny Wykonawcy lub 
wyspecjalizowanych podwykonawców inspekcji, konserwacji, napraw bieżących i 
przeglądów technicznych w następującym zakresie dla branż:  

 instalacji elektrycznej w tym: przyłączy energetycznych, kompletu rozdzielnic średniego i 
niskiego napięcia, transformatorów, zespołu prądotwórczego, zasilaczy UPS, systemów 
oświetleniowych; 

 instalacji niskoprądowej w tym: BMS, SSP, DSO, telewizji kablowej i instalacji systemów 
alarmowych i zabezpieczenia ogólnego; 

 instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w tym: klap pożarowych, klap oddymiających, 
gaśnic i sprzętu p.poż., przejść instalacji przez oddzielenia ppoż., drzwi pożarowych, drzwi 
napowietrzających, stałych urządzeń gaśniczych, systemów zapobiegania zadymieniu 
klatek schodowych i szybów dźwigów oraz systemów oddymiania Wystawy Stałej, holu i 
Audytorium; 

 instalacji grzewczej i chłodniczej w tym: agregatów wody lodowej, chłodnic cieczy i 
skraplaczy, klimatyzacji precyzyjnej serwerowni, klimatyzacji urządzeń typu „split”, 
multisplit, VRF, fan - coili, belek chłodniczych, sieci sterującej, stacji uzdatniania wody, 
węzła cieplnego, kompletu pomp budynkowych oraz armatury instalacyjnej; 

 instalacji hydrantowej w tym kompletnego zestawu pompowo-hydroforowego; 

 instalacji tryskaczowej w tym pompowni; 

 instalacji gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni i innych pomieszczeń, w których 
zastosowano ten sposób ochrony p.poż.; 

 instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku, osadników i separatorów,  przyłączy i kanalizacji 
podposadzkowej oraz systemu podlewania zieleni oraz fontanny zewnętrznej;  

 instalacji wentylacyjnej w tym kompletu central wentylacyjnych, nawilżaczy powietrza, 
przepustnic oraz elementów regulacyjnych, wentylatorów wyciągowych, wentylacji: 
strumieniowej garażu  i napowietrzającej; 

 drzwi automatycznych przesuwnych oraz bram; 

 platform dźwigowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz 
schody ruchome; 

 części budowlanej w tym: ścian, posadzek (drewniane, betonowe, żywiczne), sufitów 
(stałe i podwieszane), stropów, schodów, mostków, stolarki i ślusarki (dotyczy wszystkich 
okien, przeszkleń, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych), elewacji oraz dachu budynku, 
wszelkich konstrukcji stalowych, pomostów, schodów ewakuacyjnych, pergoli, niecki 
fontanny, elewacji corten wewnętrznej i zewnętrznej, podkonstrukcji stalowej szybu 
windowego wind panoramicznych i świetlików dachowych; 

 terenu zewnętrznego wraz z małą architekturą, oraz całą infrastrukturą znajdującą się w 
granicach działki ECS wraz z przepompownią PpD3. 
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3) Prowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą całego Budynku ECS w zakresie 
utrzymania ruchu  

a) Prowadzenie wszystkich czynności związanych z obsługą całego Budynku ECS w zakresie 
utrzymania ruchu zgodnie z prawem budowlanym, warunkami jego eksploatacji, 
instrukcjami użytkowania, dokumentacją powykonawczą, dokumentacją techniczno-
ruchową, dokumentacją wszystkich elementów wyposażenia oraz najlepszą wiedzą 
techniczną. 

b) Wszelkie prace prowadzone w Budynku ECS muszą być przeprowadzone za zgodą 
Zamawiającego. Prace w magazynach i archiwach mogą być prowadzone wyłącznie w 
obecności upoważnionego pracownika ECS, który zostanie powiadomiony z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Jedynie w przypadku awarii lub ryzyka ich wystąpienia, obsługa techniczna 
ma prawo wykonania niezbędnych prac zabezpieczających z zastrzeżeniem 
poinformowania o tym Zamawiającego przed rozpoczęciem prac zabezpieczających. Jako 
prace zabezpieczające Strony rozumieją również demontaż uszkodzonego elementu lub 
jego części. (Lista kontaktowa pracowników zostanie udostępniona po podpisaniu umowy i 
aktualizowana.) 

c) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania stosownymi narzędziami i wyposażeniem 
do utrzymania instalacji, systemów i urządzeń, będących na wyposażeniu Budynku ECS 
m.in.:  

 miernikiem temperatury (uniwersalnym i pirometrem), wraz z aktualnym certyfikatem 
(świadectwem) legalizacji; 

 miernikiem wilgotności względnej, wraz z aktualnym certyfikatem (świadectwem) 
legalizacji; 

 miernikiem prędkości przepływu powietrza, ciśnienia różnicowego, ciśnienia 
atmosferycznego, wraz z aktualnym certyfikatem (świadectwem) legalizacji; 

 kamerą termowizyjną, wraz z aktualnym certyfikatem (świadectwem) legalizacji; 

 miernikiem Parametrów sieci zasilania (z rejestracją – U, I, f, P), który spełnia standardy 
wieloarkuszowej normy IEC 61000 dla analizatorów klasy A, wraz z aktualnym 
certyfikatem (świadectwem) legalizacji; 

 miernikiem instalacji elektrycznych umożliwiający pomiar, impedancja pętli zwarcia, 
parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość 
połączeń ochronnych i wyrównawczych. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej pomieszczeń najemców w zakresie 
instalacji wspólnych, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w zakresie technicznej obsługi Budynku ECS z 
innymi podmiotami wsparcia technicznego na obiekcie (m.in. infrastruktura IT, AV, 
Wystawa Stała), 

f) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z podmiotami trzecimi, świadczącymi na rzecz 
Zamawiającego czynności dotyczące Budynku ECS (m.in. ochrona Budynku ECS, utrzymanie 
czystości i odśnieżanie, utrzymanie zieleni), 

g) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym ze wskazanymi przez 
Zamawiającego podmiotami trzecimi, działającymi na jego zlecenie przy czynnościach 
dotyczących Budynku ECS. 

 
4) Świadczenie usługi „Alarmowy Numer i Alarmowy Adres Poczty Elektronicznej 24h/7dni” dla 

Budynku ECS, tj. pozostawania w gotowości do reakcji w przypadku wystąpienia zdarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu budynku ECS lub bezpieczeństwu osób w nim przebywających, w 
systemie 24h/7dni w tygodniu: 

a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, w ramach usługi „Alarmowy Numer i Alarmowy 
Adres Poczty Elektronicznej 24h/7dni” w czasie obecności swojego personelu w budynku 
ECS, przystąpił bez zbędnej zwłoki (tj. w czasie do 15 minut), a w przypadku jego 
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nieobecności poza godzinami pracy w czasie do 120 minut po odebraniu zgłoszenia przez 
24 godziny na dobę, do zabezpieczenia i minimalizacji skutków wykrytych lub zgłoszonych 
awarii; 

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach prowadzonej usługi „Alarmowy Numer i 
Alarmowy Adres Poczty Elektronicznej 24h/7dni” przedstawił niezwłocznie po zawarciu 
Umowy numery telefonów (podstawowy i zapasowe) oraz adres poczty elektronicznej e-
mail bądź inne środki komunikacji, pod które Zamawiający mógłby zgłaszać informacje o 
awariach i koniecznościach wykonania prac konserwacyjno–naprawczych; 

c) Zamawiający wymaga aby w ramach usługi „Alarmowy Numer i Alarmowy Adres Poczty 
Elektronicznej 24h/7dni” dni zgłoszenie zawsze odbierała osoba mająca wiedzę techniczną 
o Budynku ECS. 

 
5) Pełnienie dyżuru przez wykwalifikowany personel techniczny Wykonawcy 

Wykonywanie bieżącej obsługi Budynku ECS, stałego dyżuru na miejscu w godzinach 7.00–21.00 
przez 7 dni w tygodniu spośród kadry obsługi technicznej wymienionej poniżej (lit. b). 
Zamawiający wymaga obecności na miejscu minimum dwóch pracowników personelu 
technicznego w godz. 8-16 w dni powszednie, a w pozostałym okresie dopuszcza dyżur  
minimum jednego pracownika: 

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia kadry obsługi technicznej w oparciu o umowę o pracę, 
b) kadra obsługi technicznej powinna liczyć minimum pięć osób: 

 Kierownika technicznego (wykształcenie wyższe techniczne, posiadająca świadectwo 
kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) G1 
powyżej 1kV (w zakresie eksploatacji - „E” i dozoru - „D” urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i 
zużywających energię elektryczną) i G2 (w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, 
przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne), kwalifikacje 
do eksploatacji agregatów prądotwórczych powyżej 50 kW (Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) oraz minimum 2-letnie doświadczenie w 
kierowaniu zespołem techników utrzymania obiektu odpowiedzialnym za eksploatację 
techniczną obiektu użyteczności publicznej wyposażonego w automatykę budynkową 
(tj. BMS, p.poż., wentylację i klimatyzację) oraz minimum 2-letnie doświadczenie z 
automatyką budynkową a także znajomość systemu BMS firmy Johnson Controls; 
podstawowy czas pracy kierownika na Budynku ECS w godzinach od 8:00 do 16:00; w 
przypadku nieobecności kierownika Wykonawca zapewni zastępstwo osoby o 
kwalifikacjach nie gorszych niż opisane powyżej;  

 Technika utrzymania obiektu – Elektryk (świadectwa kwalifikacyjne G1 (E i D) i G2 (E i D) 
powyżej 1 kV, agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW) 

 Technika utrzymania obiektu – HVAC (świadectwa kwalifikacyjne G1 (E i D) i G2 (E i D) 
powyżej 1 kV, agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW) 

 Technika utrzymania obiektu - Automatyk Elektronik (świadectwa kwalifikacyjne G1 (E) i 
G2 (E) powyżej 1 kV, agregaty prądotwórcze powyżej 50 kW) 

 Technika utrzymania ruchu – Sanitarny (świadectwa kwalifikacyjne G1 (E) i G2 (E) powyżej 
1 kV) 

c) wszyscy ww. pracownicy powinni posiadać aktualne badania wysokościowe do pracy 
powyżej 3 m, 
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d) Zamawiajacy wymaga, aby wszyscy ww. pracownicy biegle posługiwali się językiem polskim 
w mowie i piśmie,  

e) Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia (w tym zapewni zastępstwo) taką liczbę 
osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, odpowiednio do wskazanego zakresu zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w ppkt. 5) lit. b powyżej. Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji liczby 
osób oddelegowanych do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
załączania miesięcznego grafiku pracy do raportu miesięcznego z obsługi technicznej, 

f) wymagane jest codzienne podpisywanie przez poszczególnych pracowników - przy wejściu 
i wyjściu z Budynku ECS listy obecności pracowników serwisu sprzątającego umieszczonej 
w pomieszczeniu ochrony znajdującym się na parterze budynku. Kopie (wypełnionych) list 
obecności będą stanowiły załącznik do raportu miesięcznego, 

g) Wykonawca do prac skieruje osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy posiadające 
odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu  i czynności serwisowych oraz wszystkie 
niezbędne narzędzia serwisowe i diagnostyczne, 

h) prace nie dotyczące awarii które wymagają innych specjalistycznych uprawnień, których nie 
posiadają pracownicy Wykonawcy, będą wykonywane przez serwis zewnętrzny na zlecenie 
Wykonawcy. Wszyscy zatrudnieni podwykonawcy będą posiadać stosowne uprawnienia i 
kwalifikacje zawodowe. 

i) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 
są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywane usługi. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

j) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed zatrudnieniem i w 
trakcie trwania umowy dla każdego z członków personelu własnego oraz podwykonawców. 
Zamawiający nie odmówi akceptacji bez uzasadnionej przyczyny. Brak akceptacji dla 
członków personelu nie zwalnia Wykonawcy z przestrzegania warunków Umowy, a w 
szczególności organizacji stałych dyżurów i  usługi „Alarmowy Numer i Alarmowy Adres 
Poczty Elektronicznej 24h/7dni”. 

k) Pracownicy Wykonawcy powinni wykonywać zakres umowy w jednolitym, schludnym 
stroju roboczym (zgodnym z przepisami BHP) z opisem „Służby techniczne Europejskiego 
Centrum Solidarności”, który zapewnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza zamieszczenie 
na stroju roboczym oznaczeń firmowych Wykonawcy (tj. logo lub nazwy Wykonawcy), w 
wielkości nie większej niż 15% powierzchni stroju oraz pod opisem „Służby techniczne 
Europejskiego Centrum Solidarności”. Strój podlega akceptacji Zamawiającego. 

 
6) Codzienne monitorowanie i raportowanie stanu Budynku ECS, instalacji, urządzeń i 

systemów oraz pomieszczeń specjalnych: 
a) wykonywanie oględzin, obchodów, prowadzenie kart podpisowych obchodów 

codziennych, kart podpisowych miejscowych, 
b) codzienne utrzymywanie i monitorowanie ustalonych parametrów temperatury i 

wilgotności w gablocie zawierającej „Tablice 21 Postulatów” umieszczonej w Sali A 
Wystawy Stałej, 

c) codzienne monitorowanie temperatur i wilgotności w pomieszczeniach archiwów i 
magazynów: 
- magazyny zbiorów muzealnych w pom. 2.33 (filmów) i w pom. 2.33a (fotografii), II p. 
- w pom. 2.32 i w pom. 2.32a (archiwum 1 i archiwum 2) II p. 
- w pom. 2.19 magazyn zbiorów bibliotecznych II p. 
- magazyny w pom. 1.33, pom. 1.33a i pom. 1.33b na I p. 
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7) Wprowadzenie oraz aktualizacja danych dotyczących Budynku ECS z dotychczasowych baz 
danych i dokumentów Zamawiającego do bazy danych oprogramowania do zarządzania 
nieruchomością wykorzystywanego przez Zamawiającego: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania przy wykonywaniu zamówienia 
oprogramowania do zarządzania Budynkiem ECS, dostarczonego przez Zamawiającego 

b) oprogramowanie przez standaryzację i automatyzację wszystkich zadań dotyczących 
zarządzaniem Budynkiem ECS angażuje wszystkie firmy i osoby biorące udział w procesach 
oraz zapewnia pełną ewidencję i optymalizację zdarzeń, planowanych i incydentalnych 

c) oprogramowanie zapewnia otrzymywanie jednolitych i wiarygodnych danych oraz 
zaawansowanych raportów i analiz, tym w szczególności: 

 help desk 

 rozliczanie obsługi technicznej 

 rozliczanie podwykonawców 

 bazę urządzeń wraz z ich paszportyzacją 

 plan przeglądów i konserwacji 

 rejestr czasu i miejsca pracy 

 magazyn 
d) Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie do 

wprowadzenia oraz aktualizacji danych dotyczących Budynku ECS z dotychczasowych baz 
danych i dokumentów Zamawiającego (dokumenty OT, inne) 

e) Oprogramowanie zawiera aplikacje o dedykowanym interfejsie dla Zamawiającego i 
najemców do zgłaszania usterek oraz serwisantów do wygodnego otrzymywania 
powiadomień o nowych zgłoszeniach i oznaczenia wykonanych usterek 

f) Wykonawca będzie korzystał w codziennej obsłudze Budynku ECS z Oprogramowania, 
wspierającego zarządzanie obszarem infrastruktury technicznej budynku 

g) Oprogramowanie aktualizuje dane w czasie rzeczywistym dzięki pracy na jednej bazie 
danych, oferując funkcjonalności wspierające zarządzanie m.in. obszarem zgłoszeń, 
rejestrem urządzeń, ich inwentaryzacją oraz kategoryzacją, planowaniem i realizacją 
czynności okresowych a także archiwizację dokumentacji technicznej 

h) do obowiązków Wykonawcy będzie należała weryfikacja inwentaryzacji urządzeń w bazie 
Oprogramowania oraz aktualizacja na bieżąco wszelkich zmian zachodzących w 
infrastrukturze technicznej Budynku ECS. 

 
8) Wykonywanie prac konserwacyjno–naprawczych w szczególności: 

a) usuwanie wszelkich bieżących niesprawności, zauważonych przez Wykonawcę oraz 
zgłoszonych przez Zamawiającego, będących drobnymi wadami, ujawnionymi w trakcie 
korzystania z Budynku ECS, jego części, instalacji, systemów i urządzeń, skutkujące 
pogorszeniem właściwości i funkcji danej rzeczy, skutkująca niemożnością korzystania z danej 
rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem (m.in.  drobne naprawy, korekty nastaw regulatorów i 
sterowników, wymiana elementów armatury, udrażnianie wszelkich instalacji, wymiana 
bezpieczników i zabezpieczeń, wymiana źródeł światła, łączników oraz styczników; wymiana 
uszkodzonych elementów gniazd, łączników oraz styczników; naprawa instalacji 
odgromowej; usuwanie wszelkich przecieków na instalacjach wraz z wymianą elementów; 
bieżąca regulacja stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana urządzeń pomiarowych; naprawa 
mocowań instalacji; czyszczenie odwodnieni liniowych i wpustów kanalizacji deszczowej); 

b) drobne prace malarskie wraz z pracami przygotowawczymi np. uzupełnianie ubytków w 
ścianie; 

c) drobne prace budowlane, elektryczne, sanitarne, wentylacyjno-klimatyzacyjne w tym prace 
montażowe, nie wymagające zaangażowania specjalistycznych serwisów firm zewnętrznych 
na potrzeby Zamawiającego; 
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d) prace związane z montażem, regulacją, naprawą mebli i pozostałych elementów aranżacji 
wnętrz oraz regulacja ekranów ściennych, regulacja i naprawa rolet okiennych, 

e) prace związane z adaptacją pomieszczeń w Budynku ECS (np. montaż obrazów, przenoszenie 
mebli, pomoc w utrzymaniu porządku w magazynach, hali rozładunku); 

f) wsparcie w aranżacji  przestrzeni ECS m.in. ustawianie choinek w stojakach, montaż ozdób, 
montaż eksponatów w gablotach, stojakach, sztalugach, ramach itp.; 

g) wsparcie w montażu i demontażu oraz utrzymanie systemów wystawienniczych i elementów 
scenografii oraz instalacji tymczasowych związanych z organizacją imprez. 

Koszty prac konserwacyjno-naprawczych w tym koszty użytych materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego prace konserwacyjno-naprawcze Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba że 
dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takiej 
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt i wykonać prace w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
W przypadku niewykonania prac w terminie Zamawiający uprawniony będzie zlecić 
wykonawstwo zastępcze. Koszt wykonania zastępczego zostanie potrącony z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

 
9) Zabezpieczanie skutków występujących awarii. 

a) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zabezpieczenia skutków awarii (tj. 
podjęcia czynności w celu zapobieżenia dalszym skutkom awarii), będących gwałtownymi i 
nieprzewidzianymi zdarzeniami, wyłączającymi z użytku Budynek ECS, jego część, instalację, 
system lub urządzenie, usunięcie których przekracza kompetencje służb technicznych 
Wykonawcy bądź wymaga specjalistycznego serwisu; 

b) po wystąpieniu awarii Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Budynek ECS przed 
wystąpieniem dalszych szkód, zapewnić bezpieczeństwo i wyizolowanie obszaru awarii przed 
dostępem osób trzecich (w szczególności zwiedzających). W przypadku wystąpienia awarii w 
strefach ogólnodostępnych działania zabezpieczające muszą jak najmniej ingerować w 
estetykę i możliwość korzystania z  Budynku ECS; 

c) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczania awarii w sposób pozwalający na dostęp do 
wszystkich urządzeń i instalacji łącznie z zabezpieczeniem alpinistycznymi wykonywanym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

d) Wykonawca zabezpiecza awarię w sposób uzgodniony z Zamawiającym; 
e) Wykonawca w razie wystąpienia awarii jest zobowiązany do zapewnienia tymczasowych 

urządzeń, które zapewnią odpowiednie warunki w objętych awarią pomieszczeniach (m.in. 
temperatura, wilgotność); 

f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, najemcę, użytkownika wystąpienia awarii  
na budynku personel Zamawiającego natychmiast powiadamia służby serwisowe 
Wykonawcy dzwoniąc pod wskazany wcześniej przez Wykonawcę nr telefonu awaryjnego, 
lub systemów elektronicznych (poczta e- mail, sms, bądź inne środki komunikacji); 

g) w przypadku stwierdzenia bezpośrednio przez personel Wykonawcy (np. podczas czynności 
kontrolnych lub konserwacyjnych) awarii urządzenia, systemu lub instalacji Budynku ECS, 
personel Wykonawcy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym 
zdarzeniu przedstawiciela Zamawiającego i przystąpić do czynności związanych z 
zabezpieczeniem awarii; 

h) Wykonawca sporządza Raport awaryjny, a także notatkę służbową wraz z dokumentacją 
fotograficzną najpóźniej w najbliższym dniu roboczym licząc od daty wystąpienia awarii. 
 
Wymagane czynności Wykonawcy w przypadku wystąpienia awarii w Budynku ECS    
W przypadku wystąpienia awarii w Budynku ECS Wykonawca natychmiast powiadamia 
Zamawiającego, zabezpiecza skutki awarii i przekazuje Raport Awaryjny zawierający: 

 dane osoby zgłaszającej awarię, 
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 data i godzina wystąpienia awarii, 

 godzina przyjęcia zgłoszenia o awarii i forma przyjęcia tego zgłoszenia, 

 lokalizacji awarii (maszyny, urządzenia, systemu lub instalacji będących w stanie awarii), 

 możliwie dokładny opis awarii (obszary objęte awarią, liczba odłączonych urządzeń, 
pomieszczeń, poszkodowani i ich stan) z dokumentacją fotograficzną, 

 informacje o skutkach, przyczynach i zagrożeniach wynikających z awarii, 

 informacje o rozwiązaniu technicznym - przywróceniu funkcjonalności wraz z 
uzasadnieniem. 

i) Wykonawca ponosi koszty zabezpieczenia skutków wystąpienia awarii; 
j) Zamawiający usuwa na swój koszt i ryzyko awarie wraz z kosztami niezbędnych materiałów.  

Powyższa zasada nie dotyczy awarii, które nastąpiły na skutek niewłaściwej obsługi Budynku 
ECS, jego części, instalacji, systemów lub urządzeń. W tym przypadku koszty usunięcia awarii 
wraz z materiałami pokrywa Wykonawca. 
 

10) Wsparcie Zamawiającego w podejmowanych przez niego czynnościach związanych z 
identyfikacją i usuwaniem awarii oraz w procedurze likwidacji szkody: 

a) ustalenie jej przyczyn, 
b) przygotowywanie raportów poawaryjnych na potrzeby Zamawiającego, 
c) informowanie Zamawiającego o występujących lub mogących wystąpić awariach, 

uszkodzeniach i innych zagrożeniach mających związek z instalacjami i urządzeniami oraz 
podejmowanie w nagłych przypadkach natychmiastowych i samodzielnych działań w celu 
uchronienia Zamawiającego przed wystąpieniem szkód lub zagrożeń dla użytkowników tj. 
wykonywanie działań wyprzedzających eliminujących możliwość wystąpienia usterek i 
awarii. 

d) sprawowanie nadzoru nad usuwaniem awarii i ich skutków przez podmioty trzecie. 
 

Wsparcie Zamawiającego w procedurze likwidacji szkody w szczególności:  
a) zabezpieczenie szkody przed powiększaniem się szkody i dalszą degradacją budynku ECS, 
b) udział w likwidacji poprzez zbieranie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów 

związanych z procesem likwidacji szkód w kooperacji z Ubezpieczycielem i Zamawiającym, 
c) wykonanie protokołu ze zdarzenia i przekazanie do Zamawiającego w terminie 24h od 

terminu wystąpienia zdarzenia, 
d) udział w procesie uzyskania odszkodowania poprzez udział w oględzinach szkody przez 

rzeczoznawcę oraz wykonanie niezbędnych dokumentów technicznych wymaganych 
przez Ubezpieczyciela. 

 
11) wsparcie Zamawiającego w podejmowanych przez niego czynnościach dotyczących 

egzekwowania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących 
Budynku ECS. 

 
12) Asysty techniczne wydarzeń programowych i komercyjnych (eventów) realizowanych w 

Budynku ECS i w jego bezpośrednim otoczeniu: 
a) zakres dotyczy udostępniania powierzchni i przestrzeni budynku ECS, nadzoru pracy 

instalacji, współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, wykonywania podłączeń zasilania 
do istniejącej infrastruktury oraz innych drobnych prac technicznych, a także - współpraca 
z Zamawiającym oraz inspektorem p.poż i bhp oraz firmami zewnętrznymi, 

b) Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy plan tygodniowy eventów, a w 
przypadku zmian poinformować Wykonawcę z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem, 

c) obsługa eventów po godzinie 21.00 odbywa się w sposób elastyczny tzn. na zasadzie 
przesunięcia godzin rozpoczęcia prac personelu technicznego oddelegowanego do obsługi 
eventu (wynagrodzenie w ramach wynagrodzenia obsługi podstawowej).  
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13) Zarządzanie mediami (energią elektryczną, energią cieplną, ciepłą i zimną wodą użytkową): 

a) rejestracja i raportowanie zużycia mediów na żądanie Zamawiającego (sporządzanie 
raportów  zużycia mediów wykazującego i wyjaśniającego rozbieżności w stosunku do 
zużycia mediów w adekwatnym okresie w ubiegłych latach) jednak nie rzadziej niż raz na 
miesiąc, 

b) sporządzanie raportów zużycia mediów przez najemców na żądanie Zamawiającego 
jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) przygotowywanie i realizację na prośbę Zamawiającego programów oszczędnościowych, 
d) przygotowywanie danych i wsparcie na prośbę Zamawiającego w procesie zakupowym na 

dystrybucję i sprzedaż mediów. 
 

14) Prowadzenie magazynu materiałów eksploatacyjnych do prac konserwacyjno-naprawczych. 
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia prowadzenie magazynu materiałów 
eksploatacyjnych do prac konserwacyjno-naprawczych: 

a) w szczególności zgodnie z załączonym zestawieniem Zał. Nr 3 do SIWZ -Wykaz materiałów 
dostarczanych przez wykonawcę w celu wykonania prac konserwacyjno-naprawczych 

b) pozostałe materiały eksploatacyjne i części zamienne, niewymienione w załączonym 
zestawieniu dostarcza Zamawiający w ciągu 40 dni od pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę lub wymaganego czasu produkcji danego materiału, 

c) Wykonawca ma obowiązek utrzymywania w magazynie na Budynku ECS minimalnych 
stanów materiałowych, uzgodnionych z Zamawiającym, na potrzeby właściwej 
eksploatacji, usuwania usterek i zabezpieczania skutków awarii, 

d) stany magazynowe Wykonawca będzie na bieżąco inwentaryzował i raportował w 
raporcie miesięcznym 

 
15) Sporządzanie raportów, w tym szczegółowych raportów cyklicznych i na żądanie. 

a) Obowiązek przygotowania, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, Raportu 
Wstępnego określającego sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego m.in.: 

 zapewnienie jakości świadczonych usług, 

 instrukcje wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 

 instrukcje wykonywania przeglądów dla poszczególnych instalacji zawierające zasady 
przeprowadzenia inspekcji oraz zakres wykonywanych czynności przeglądów 
obowiązkowych, zalecanych oraz codzienny, 

 wzory kart podpisowych obchodów dziennych, wzory kart podpisowych miejscowych. 
Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie uwagi do treści raportu w ciągu 10 dni roboczych 
od jego złożenia przez Wykonawcę. Wykonawca zmodyfikuje treść raportu zgodnie z 
uwagami Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, do ostatecznego zatwierdzenia treści 
raportu przez Zamawiającego. 

b) Comiesięczne, w terminie do 3 dnia następnego miesiąca, sporządzanie i przekazywanie 
Zamawiającemu raportu o stanie Budynku ECS, powierzonych instalacji i urządzeń. Raport 
powinien zawierać informacje o ilości i jakości interwencji oraz zawierać propozycje 
optymalizacji wydajności lub niezawodności urządzeń.  
Comiesięczny raport powinien w szczególności obejmować swoim zakresem: 

 informacje ogólne nt. serwisu technicznego, dane personelu, nr kontaktowe, wskaźniki 
obecności i fluktuacji pracowników, schemat organizacyjny; 

 informacje o kwestiach finansowych wynikających z zawartej umowy i ewentualnych 
w niej zmianach; 
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 stan techniczny Budynku ECS wraz z oświadczeniem osoby odpowiedzialnej ws. 
wykonywanych czynności technicznych oraz konserwacji urządzeń i instalacji 
technicznych; 

 informacje w zakresie prowadzenia Książki Obiektu 

 harmonogram wykonanych przeglądów i plan (PPM w skali roku kalendarzowego) wraz 
z komentarzem; 

 kopie protokołów prac serwisów specjalistycznych i głównych prac PPM; 

 zestawienia awarii wraz ze statusem i opis zabezpieczenia; 

 zestawienie wykonanych prac konserwacyjno – naprawczych wraz ze statusem; 

 zestawienie zdarzeń gwarancyjnych ze statusem oraz wykonanych w miesiącu i 
wszystkich otwartych; 

 bieżące stany magazynowe oraz zestawienia materiałów eksploatacyjnych do prac 
konserwacyjno-naprawczych; 

 inne istotne informacje z zakresu utrzymania technicznego Budynku ECS; 

 zestawienie codziennych pomiarów parametrów temperatury i wilgotności w gablocie 
„Tablice 21 Postulatów” oraz w pomieszczeniach archiwów i magazynach zbiorów wraz 
z analizą; 

 raporty z niestandardowych zdarzeń; 

 zestawienia zużycia mediów przez Zamawiającego i najemców, propozycje działań 
oszczędnościowych oraz status realizacji planu oszczędności; 

 innowacje, ulepszenia i optymalizacja; 

 sprawy powiązane z BHP i p.poż; 

 awizacje; 

 spis materiałów do zakupu przez Zamawiającego; 

 raportowanie z codziennej współpracy z podmiotami trzecimi, świadczącymi na rzecz 
Zamawiającego czynności dotyczące Budynku ECS (m.in. ochrona Budynku ECS, 
utrzymanie czystości i odśnieżanie, utrzymanie zieleni); 

 raportowanie z codziennych czynności konserwacyjno-naprawczych w częściach 
wspólnych podmiotów najmujących przestrzenie ECS; 

 informacje w zakresie koordynacji działań pomoc w organizacji imprez, spektakli i 
wydarzeń; 

 zestawienie czynności wykonywanych poza godzinami standardowej pracy serwisu 
technicznego; 

 czynności z zakresu czystości pomieszczeń technicznych oraz urządzeń i instalacji. 
 

Comiesięczny raport powinien być przekazany w formie elektronicznej edytowalnej oraz 
w formie papierowej. Raport powinien posiadać stronę tytułową, spis treści, numerację 
stron i numerację załączników wraz z raportem powinna być dołączona płyta CD lub DVD 
z wersją edytowalną i PDF. Forma raportu winna być uzgodniona z Zamawiającym. 
 
Zamawiający zaakceptuje bądź wniesie uwagi do treści raportu w ciągu 5 dni roboczych 
od jego złożenia przez Wykonawcę. Wykonawca zmodyfikuje treść raportu zgodnie z 
uwagami Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od złożenia uwag przez Zamawiającego. 

 
c) Sporządzanie innych raportów na potrzeby bądź żądanie Zamawiającego, wymaganych w 

związku ze świadczeniem usług objętych umową na żądanie Zamawiającego. 
Sporządzanie raportów z niestandardowych zdarzeń (np. anomalia pogodowa) 
szczegółowo opisujący to zdarzenie i skutki, winien być dostarczony do Zamawiającego w 
ciągu 24 h. 
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d) Przygotowanie rocznych planów remontów i modernizacji utrzymywanej infrastruktury 
budynku ECS (na 3 miesiące przed każdym następnym rokiem kalendarzowym) oraz na 
żądanie Zamawiającego: 

 merytoryczny zakres prac; 

 szacowany obmiar; 

 szacowana wycena. 
 

16) Utrzymywanie czystości pomieszczeń technicznych oraz urządzeń i instalacji. 
Utrzymywanie porządku i czystości w zamkniętych pomieszczeniach technicznych 
niedostępnych dla służb sprzątających (comiesięczny przegląd tych pomieszczeń wraz z 
przedstawicielem Zamawiającego). Sprzątanie techniczne wykonuje obsługa techniczna 
Wykonawcy. 
Sprzątanie dotyczy następujących zakresów: 
a) utrzymanie na bieżąco w należytej czystości pomieszczenia techniczne (Zał. Nr 7 do SIWZ –

Zestawienie pomieszczeń technicznych), 
b) bieżące sprzątanie po wykonanych pracach serwisu technicznego, zachowanie czystości  

elementów wyposażenia po pracach personelu technicznego (sufitów, lamp, mebli itp.), 
nadzór nad zachowanym czystości przez podwykonawców, 

c) sprzątanie odkrytych instalacji technicznych wszelkiego rodzaju m.in. rur, systemów 
oświetleniowych szyn i reflektorów na szynach, instalacji klimatyzacji, belek chłodniczych, 

d) utrzymywanie porządku i czystości pomieszczeń wszystkich serwerowni. Sprzątanie 
pomieszczeń serwerowni winno odbywać się minimum dwa razy w roku i powinno się 
odbywać wyłącznie w obecności i pod nadzorem pracownika ECS - specjalisty informatyka, 
z którym należy uzgodnić terminy sprzątania: 

 na sprzątanie w serwerowniach lokalnych nr 0.24(SDF-D), nr 0.32(SDF-TVD), nr 
0.38(SDF0), 1.25(SDF1), nr 2.22(SDF2), nr 3.13(SDF3), nr 4.28(SDF4), I piętro, sale 
wystaw(SDF-A, B, C), składają się następujące czynności: odkurzanie szaf i półek (na 
zewnątrz na półsucho), odkurzanie podłóg, mycie podłóg  - dotyczy podłóg z gresem, 

 na sprzątanie serwerowni głównej nr 1.12.2(MDF) składają się następujące czynności: 
odkurzanie szaf i półek (na zewnątrz na półsucho), odkurzanie podłóg, mycie podłóg na 
półsucho.  Pod posadzką serwerowni głównej znajdują się światłowody – nie dopuszcza 
się zalania światłowodów wodą.  

e) sprzątanie techniczne dachów i terenu zewnętrznego. Sprzątanie urządzeń i elementów 
urządzeń, instalacji i elementów instalacji znajdujących się na dachach oraz terenie 
zewnętrznym należącym do ECS. 

 
17) Bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego. 

Bieżące prowadzenie książki obiektu budowlanego Budynku ECS na podstawie pisemnego 
upoważnienia Zamawiającego. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca przejmie od 
Zamawiającego Książkę Obiektu Budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 
aktualizacji Książki Obiektu zgodnie z Prawo Budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ustawa z 
dnia 7 lipca 1994r. oraz przepisami wykonawczymi. 
 

 
II. WYKAZ INSTALACJI, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI 

DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ BUDYNKU ECS  
1. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji technicznych Budynku ECS. Wykaz 

instalacji, systemów i urządzeń Budynku ECS zestawiono w Zał. Nr 4 do SIWZ -Wykaz instalacji, 
systemów i urządzeń Budynku ECS. Zestawienie uwzględnia najważniejsze elementy Budynku 
ECS, generujące koszty z tytułu utrzymania i eksploatacji.  
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Dla urządzeń pomiarowych, czyli liczników, czujników temperatury, presostatów, manometrów 
różnicowych, przetworników ciśnienia i temperatury nie podano danych ilościowych oraz 
jakościowych. 

2. Szczegółowe czynności konserwacyjne w poszczególnych branżach 
BRANŻA SANITARNA W TYM P.POŻ. 
Podstawą do wykonywania czynności utrzymania technicznego konserwacji, inspekcji i 
przeglądów urządzeń i instalacji, jest dokumentacja powykonawcza branży sanitarnej, 
stanowiąca integralną cześć OPZ, w której ujęty został obowiązujący zakres oraz częstotliwość 
niezbędnych do wykonania prac serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 
urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację, zgodną z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, warunkami gwarancji, 
zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 

 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji grzewczej węzła cieplnego oraz układów CO, CWU i 
CT 
1) Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów 

instalacji w węźle cieplnym. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego. 
2) Sprawdzanie stanu izolacji termicznej węzła i układów cieplnych. 
3) Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych. 
4) Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, 

armatury odwadniającej i odpowietrzającej w węźle cieplnym. 
5) Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy. 
6) Okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody. 
7) Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw. 
8) Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową. 
9) Czyszczenie wymienników ciepła. 
10) Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego w tym systemu uzdatniania 

wody uzupełniającej 
11) Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (np. nastawy wyłączników 

termicznych, wyłączników ppoż.) i usuwanie nieprawidłowości. 
12) Konserwacja rozdzielni elektrycznych węzła cieplnego. 
13) Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. 
14) Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach 

awaryjnych. 
15) Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie 

pompowym ciepła technologicznego (przetwornik, sterownik). 
16) Uzupełnianie wody w instalacji węzła i odpowietrzanie. 
17) Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania 

robót konserwacyjnych. 
18) Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania 

robót konserwacyjnych. 
19) Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną 

wymianą uszczelek i zamocowań termometrów i manometrów. 
20) Wymiana uszkodzonych, pojedynczych urządzeń i armatury. 
21) Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności: 

a) doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów, 
b) chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Zamawiającego. 
 

Czynności serwisowe ogólne dla instalacji chłodniczej oraz stacji uzdatniania wody 
1) Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczenia instalacji chłodu. 
2) Uzupełnianie instalacji wodą.  
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3) Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania 
robót konserwacyjnych.  

4) Uzupełnianie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych 
powłoki antykorozyjnej rurociągów i urządzeń. 

5) Konserwacja stacji uzdatniania wody zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, bieżące 
uzupełnianie chemii. 

6) Czyszczenie skraplaczy i parowników. 
7) Sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek itp. 
8) Sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników. 
9) Sprawdzenie szczelności układów. 
10) Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja. 
11) Sprawdzenie systemów automatycznego sterowania i monitorowania. 
12) Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych, wibroizolatorów i ich mocowania. 
13) Sprawdzenie instalacji odpływu skroplin. 
14) Sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczeń. 
15) Kontrola wydajności powietrznej i pomiary temperatury. 
16) Sprawdzenie układów pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur. 
17) Kontrola pracy agregatów, okresowe sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa oraz 

prowadzenia przeglądów agregatów wody lodowej. Całkowity koszt przeglądów 
gwarancyjnych oraz okresowej kontroli zaworów bezpieczeństwa ponosi Wykonawca. 

18) Kontrola nastaw i pracy zaworów regulacji przepływu. 
19) Kontrola stanu i okresowa wymiana filtrów. 
20) Wykonanie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i dokonanie ich 

naprawy. 
21)  Utrzymywanie instalacji sprawnej, w należytym stanie technicznym. 
22) W razie sytuacji awaryjnych wzywanie specjalistycznej obsługi/ serwisu producenta. 
23) Monitorowania i prowadzenia współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego w ramach 

serwisowanych urządzeń. 
24) Regulacja oraz nastawy instalacji automatyki i BMS. 
25) Wykonywanie okresowych przeglądów stacji uzdatniania wody zgodnie z Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową, oraz okresowa kontrola parametrów wody. 
26) Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, belkach chłodniczych, fan-coilach, 

urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek. 
27) Uzupełnianie glikolu w instalacji i jej uruchamianie oraz uzupełnianie soli i chemii w stacjach 

uzdatniania wody. 
28) Uzupełnianie freonu o odpowiedniej kategorii przez osoby ze stosownymi uprawnieniami. 
29) Likwidacja przecieków z odpowietrzników lub wymiana niesprawnych odpowietrzników. 
30) Likwidacja niedomagań chłodzenia poprzez:  

a) udrożnienie zarośniętych lub zapchanych rurociągów, kryz dławiących, zaworów 
grzejnikowych, zaworów regulacyjnych itp., 

b) wypłukania zamulonych chłodnic, wymienników, 
c) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących, 
d) odpowietrzenie instalacji, 
e) codzienną kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnieniu w przypadku 

stwierdzenia poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji. 
31) Drobne naprawy zbiorników odpowietrzających, zasobników. 
32) Uzupełnianie i naprawa izolacji rurociągów chłodniczych. 
33) Likwidacja zapowietrzeń instalacji (ewentualna wymiana odpowietrzników miejscowych).  

 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji hydroforowej 
1) Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach). 
2) Usuwanie przecieków przy pompach cyrkulacyjnych. 
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3) Wyłączanie ciepłej/zimnej wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach 
awaryjnych. 

4) Wymiana niesprawnych, nie nadających się do naprawy zaworów odcinających. 
5) Uzupełnianie i naprawa izolacji rurociągów. 
6) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 
7) Przeprowadzenie oględzin w czasie ruchu i postoju urządzenia. 
8) Kontrola pracy pomp i stanu łożysk.  
9) Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym. 
10) Przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej. 
11) Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów. 
12) Sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej. 

 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami, kanalizacji deszczowej oraz separatorów  
1) Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej – uszczelnianie armatury 

na sieci wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony, syfony) i udrażnianie instalacji. 
2) Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych, syfonów, studzienek 

kanalizacyjnych i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
3) Konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację (w 

tym konserwacja separatorów ścieków, odwodnień liniowych parkingów, przykanalików, 
studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, rewizji, klap w instalacjach kanalizacyjnych, 
czyszczaków, instalacji i armatury przyłącza wodociągowego, elementów kanalizacyjnych 
na dachu budynku oraz elewacji – kanalizacja deszczowa). 

4) Uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania 
robót konserwacyjnych. 

5) Przepychanie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych i rur deszczowych. 
6) Kontrola, przeglądy, konserwacja i czyszczenie osadnika, separatorów tłuszczowych i 

ropopochodnych (koszt czyszczenia i utylizacji odpadów ponosi Zamawiający za wyjątkiem 
separatora tłuszczu, gdyż koszt czyszczenia separatora tłuszczu ponosi najemca Restauracji, 
zgodnie z umową pomiędzy najemcą a Zamawiającym), zgodnie z zapisami ustawy "Prawo 
Ochrony Środowiska, Ustawie o Odpadach, Ustawie Prawo Budowlane oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 29 listopada 2002r" oraz zgodnie z wymaganiami 
opisanymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz w instrukcji eksploatacji i 
konserwacji budynku. 

7) Kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem przepompowni ścieków. 
8) Utrzymanie w stałej sprawności instalacji kanalizacyjnej Budynku ECS. 
9) Nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych 

oraz należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego. 
 

Czynności serwisowe ogólne dla instalacji wentylacji mechanicznej 
1) Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych 

urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – w tym wszystkich central wentylacyjnych 
budynku. 

a) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń, 
b) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (ocena stanu filtrów dokonywana będzie, co 

najmniej raz w miesiącu) i ewentualna ich wymiana po wskazaniu spadku ciśnienia na 
presostacie, 

c) Sprawdzanie pomieszczeń w przypadku uwag użytkownika dotyczących braku utrzymania 
warunków zadanych lub wydajności wentylacji w pomieszczeniach oraz reakcja na uwagi 
użytkownika. Sprawdzenie przy użyciu specjalistycznego sprzętu np. pirometr, 
anemometr czy kamera termowizyjna, 
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2) sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń wentylacji strumieniowej, napowietrzania i 
oddymiania, 

3) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów (sprawdzenie wyważenia śmigieł wentylatorów, 
smarowanie łożysk wentylatorów lub w razie potrzeby ich wymiana), regulacji pasków 
klinowych, 

4) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących, 
5) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco – sterowniczej, 
6) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza, 
7) sprawdzenie klap odcinających ppoż. kanałów, 
8) sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz czyszczenie kratek w razie potrzeby na 

bieżąco 
9) instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń wentylacyjnych:  

a) sprawdzenie zabezpieczeń, 
b) sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń, 
c) sprawdzenie zabezpieczeń termicznych silników, 
d) sprawdzenie styku przekaźników, 
e) sprawdzenie układu sterowania i blokady, 
f) sprawdzenie termostatów i presostatów 

10) Kontrola i ocena stanu technicznego: 
a) działania czujników, 
b) zaworów trójdrogowych, 
c) pomp i armatury,  

11) Sprawdzenie działania i ewentualna regulacja automatyki central wentylacyjnych. 
12) Kontrola stanu kanałów i izolacji kanałów oraz drobne naprawy. 
13) Sprawdzenie skuteczności działania i ewentualna naprawa systemów zapobiegania 

zadymieniu klatek schodowych i szybów wind: 
a) sprawdzenie, pomiar wszystkich elementów systemu (w tym wentylatorów 

napowietrzających); 
b) pomiar ciśnień; 
c) pomiar siły otwierania drzwi i ewentualna korekcja (sprawność, regulacja zamków, 

samozamykaczy); 
d) sprawność klap odciążających; 

14) Sprawdzenie skuteczności działania i ewentualna naprawa systemów oddymiania: 
a) sprawdzenie, pomiar wszystkich elementów systemu (w tym wentylatorów 

oddymiających); 
b) pomiar ciśnień; 
c) sprawność drzwi napowietrzających (regulacja zamków, samozamykaczy, współpraca SKD). 

 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji klimatyzacji typu klimatyzacja precyzyjna 
,klimatyzacja „Split” ,Multisplit , VRF 
Zakres konserwacji obejmuje sprawdzenie: 
1) stanu i czyszczenie skraplacza oraz sprawdzenie drożności odpływu skroplin i ewentualne 

czyszczenie, 
2) stanu zabrudzenia filtrów i ich czyszczenie z użyciem atestowanego środka grzybobójczego 

lub ich wymianę, 
3) ciśnień roboczych i napięć instalacji zasilającej, 
4) szczelności układu i uzupełnienie czynnika chłodniczego ze znalezieniem i usunięciem 

nieszczelności, 
5) poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych, 
6) zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania, 
7) zabezpieczeń ciśnieniowych, 
8) stanu łożysk, wirników wentylatorów. 



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
 
 

18 

 

 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych 
fluorowanych gazów cieplarnianych w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do 
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia 

 
Czynności serwisowe ogólne instalacji SUG 
Czynności konserwacyjne związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu 
technicznego urządzeń i instalacji, zapewniających sprawne funkcjonowanie układów oraz 
elementów wchodzących w skład SUG (Stałe Urządzenia Gaśnicze). 
System SSP przyjmuje informacje z systemów SUG i uruchamia odpowiednie sekwencje na 
Budynku, ale są to systemy działające autonomicznie.  
Konieczna jest koordynacja konserwacji pomiędzy konserwatorem SSP i SUG.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych 
fluorowanych gazów cieplarnianych w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do 
stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy 
cieplarniane w zakresie mającym zastosowanie do przedmiotu zamówienia.  
 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji hydrantowej 
1) Całkowite rozwinięcie węża hydrantowego i poddanie go ciśnieniu, sprawdzając miernikiem 

ciśnienie i wydajność. 
2) Sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania.  
3) Sprawdzenie zacisków i taśmowania węży. 
4) Wymianę zbitych szybek w drzwiczkach hydrantowych. 
5) Wymianę uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych. 
6) Sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolek przeglądu. 
 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji tryskaczowej 
1) Sprawdzenie ogólne instalacji tryskaczowej pod kątem ewentualnych wycieków. 
2) Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów poprzez miejscowe malowanie.  
3) Sprawdzenie wskazań armatury kontrolno-pomiarowej. 
4) Kontrola stanu rur tryskaczy, łączeń i zawiesi oraz ewentualna korekta lub naprawa. 
5) Sprawdzenie wysokości składowania w pomieszczeniach, pod względem uszkodzenia i 

blokowania tryskaczy. 
6) W okresie zimowym, sprawdzenie braku zagrożenia zamarznięciem wody w instalacji, 

kontrola temperatury w pomieszczeniach, kontrola sekcji suchej. 
7) Sprawdzenie stanu okablowania monitoringu tryskaczy oraz wykonanie bieżących napraw. 
8) Wykonywanie systematycznych testów poszczególnych elementów instalacji i urządzeń 

tryskaczowych. 
9) Sprawdzenie stanu zbiornika zalewowego poprzez kontrolę zaworu pływakowego i zaworu 

zwrotnego w nim umieszczonego wraz z elementami współpracującymi. 
Koordynacja dla wszystkich instalacji sanitarnych wymogów wynikających z przepisów UDT a 
w szczególności prowadzenie w imieniu Zamawiającego paszportów urządzeń podlegających 
kontroli. Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy w czasie badań i czynności 
przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego. 
 
BRANŻA ELEKTRYCZNA  
Podstawą do wykonywania czynności utrzymania technicznego konserwacji, inspekcji i 
przeglądów urządzeń i instalacji, jest dokumentacja powykonawcza branży elektrycznej, 
stanowiąca integralną cześć OPZ, w której ujęty został obowiązujący zakres oraz częstotliwość 
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niezbędnych do wykonania prac serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 
urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację, zgodną z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, warunkami gwarancji, 
zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 
  
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji elektrycznej oraz zasilaczy UPS 
1) System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia 

awaryjnego oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) – sprawdzanie baterii i ich 
ewentualna wymiana, test poprawności połączeń, regulacja programów pracy, czyszczenie, 
pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (co najmniej raz w roku). 

2) Rozdzielnica SN – obejmuje wszystkie pola abonenckiej rozdzielnicy SN, łączenie z 
czyszczeniem i konserwacją pól liniowych, transformatorowych, pomiarowych- okresowe 
przeglądy, sprawdzenie poprawności działania łączników, automatyki SZR , bieżące 
usuwanie usterek.  

3) Sieci dedykowane nn wraz z okablowaniem zasilenia urządzeń komputerowych – obejmuje 
rozdzielnie nn, urządzenia UPS z bateriami, gniazda 230V sieci dedykowanej (typ DATA) – 
okresowe przeglądy sieci, UPS z bateriami oraz bieżące usuwanie usterek. 

4) Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn – obejmuje 
gniazda elektryczne, – przeglądy, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą 
uszkodzonego osprzętu natynkowego – wyłączniki, oświetlenie i wymiana niesprawnych 
źródeł światła, czynności montersko konserwacyjne, czyszczenie opraw oświetleniowych, 
sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn. 

5) Oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem – wymiana uszkodzonych i zużytych źródeł 
światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, okresowe przeglądy, 
usuwanie usterek. 

6) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej 
sprawności technicznej i użytkowej. 

7) Kontrola pracy generatora prądotwórczego, oraz urządzeń zasilania gwarantowanego UPS, 
prowadzenia przeglądów urządzeń w tym także należy sprawdzić prawidłowość zadziałania 
głównego wyłącznika prądu oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu (co najmniej raz 
w roku). 

8) Monitoring, zakup i uzupełnianie stanu paliwa w generatorze prądotwórczym. Koszt paliwa 
pokrywa Zamawiający. Wymiana eksploatacyjna paliwa, raz na rok ok. 700 litrów pokrywa 
Wykonawca. 

9) Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów:  
a) sprawdzanie pracy (testowanie)  generatora prądotwórczego; 
b) sprawdzanie pracy zasilania awaryjnego sieci dedykowanej i UPS-ów. 

10) Dokonywanie odpowiednich wpisów do dzienników konserwacji – zgłoszenia i usunięcia 
awarii. 

11) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła 
(puszki, gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, itp.). 

12) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i 
rozdzielni instalacji elektrycznych. 

13) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, 
aparatów i osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych. 

14) Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych. 
15) Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich 

właściwego oplombowania. 
16) Sprawdzanie stanu zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i przyłączy do 

budynku. 
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17) Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub 
naprawie urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z 
protokołem pomiarowym.  

18) Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem Budowlanym kontroli i pomiarów 
instalacji elektrycznych i odgromowej oraz osprzętu ochronnego w tym buty izolacyjne, 
drążki izolacyjne, wskaźniki napięcia, dywany izolacyjne, itp.. Koszty badania sprzętu 
ochronnego oraz odpowiedzialność za jego stan ponosi Wykonawca. 

19) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie 
wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących 
awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika.  

 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca 
na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.  
 
BRANŻA TELETECHNICZNA (niskoprądowa) W TYM SYSTEMÓW P.POŻ. 
Podstawą do wykonywania czynności utrzymania technicznego konserwacji, inspekcji i 
przeglądów urządzeń i instalacji, jest dokumentacja powykonawcza branży teletechnicznej, 
stanowiąca integralna cześć OPZ, w której ujęty został obowiązujący zakres oraz częstotliwość 
niezbędnych do wykonania prac serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 
urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację, zgodną z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, warunkami gwarancji, 
zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.  
Firmy świadczące usługi serwisowe w wyżej wymienionym zakresie, powinny posiadać 
odpowiednie kwalifikacje. 
 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji  SSP (przez osoby certyfikowane tj. certyfikat 
przeszkolenia w zakresie centrali SSP – przeszkolenie producenta).  
1) Centrala wraz z podstawowym zasilaniem:  

a) sprawdzenie działania centralki, jej mocowania stan techniczny i parametry (zgodnie z 
Dokumentacją Techniczno-Ruchową); 

b) sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych; 
c) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków manipulatorów 

żarówek, zamków i szyb; 
d) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu pakietów i 

paneli w centralce wraz z wymianą lub naprawą pakietów uszkodzonych;  
e) czyszczenie centralki i jej gniazd stykowych; 
f) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów; 
g) sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku 

napięcia sieci 230 V; 
h) czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych. 

2) Linie dozorowe, sygnalizacyjne oraz moduły sterujące:  
a) sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań; 
b) sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego 

przerwania linii; 
c) usunięcie zauważonych uszkodzeń linii powstałych podczas ich normalnej eksploatacji; 
d) sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru 

za pomocą imitatora dymu, płomienia temperatury a w przypadku przycisku poprzez 
uruchomienie ręczne; 

e) test modułów sterujących – zgodność z scenariuszem pożarowym i matrycą sterowań, test 
zgodności sterowań i wejść informacyjnych stanu sterowanych elementów, usuwanie 
usterek systemów będących w obsłudze. 

3) ROP i czujki pożaru:  
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a) sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania (czujek, przycisków, wskaźników 
zadziałania itp.), naprawa ewentualnych uszkodzeń; 

b) sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek i sygnalizatorów za pomocą 
imitatorów pożaru; 

c) usuwanie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek izotopowych, 
ewentualna ich wymiana.  

4) Urządzenia dodatkowe:  
a) sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych, a także przeciw 

pożarowych klap i innych urządzeń sterowanych sygnałem pożarowym z centralki 
sygnalizacji pożaru; 

b) test modułów sterujących – zgodność ze scenariuszem pożarowym i matrycą sterowań, 
(test zgodności sterowań i wejść informacyjnych stanu sterowanych elementów), 
usuwanie usterek systemów będących w obsłudze. 

5) Wykonanie testów współdziałania urządzeń i systemów  dla każdej strefy zgodnie ze 
scenariuszem pożarowym co najmniej raz na 6 m-cy lub częściej, jeżeli system zostanie 
zmodyfikowany. 

6) Przegląd systemu odpowiedzialnego za wizualizację stanu instalacji SSP i elementów 
współpracujących (m. in. klapy ppoż, wentylatory, drzwi, kontrola dostępu). 

 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji DSO 
1) Kontroler i wzmacniacze:  

a) sprawdzenie działania kompletnego zestawu, mocowania w szafach, stanu technicznego 
i parametrów (zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową); 

b) sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych; 
c) sprawdzenie stanu filtrów w urządzeniach; 
d) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii głośnikowych; 
e) czyszczenie kompletnego zestawu w szafach; 
f) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów; 
g) sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku 

napięcia sieci 230 V. 
2) Linie głośnikowe:  

a) sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań; 
b) sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego 

przerwania linii; 
c) usunięcie zauważonych uszkodzeń linii powstałych podczas ich normalnej eksploatacji.  

3) Głośniki:  
a) sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania, napawa ewentualnych uszkodzeń; 
b) sprawdzenie zrozumiałości mowy przez nadanie komunikatu testowego. 

 
Poza ww. zakresem prac dla systemów SSP i DSO do Wykonawcy należeć będzie:  
1) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń niskoprądowych w pełnej 

sprawności technicznej i użytkowej w zakresie opisanych systemów. 
2) Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane zgodnie z Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową. 
3) Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu usterek i uszkodzeń w 

urządzeniach i instalacjach niskoprądowych. 
4) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów niskoprądowych. 
5) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów. 
6) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, 

systemów niskoprądowych. 
7) Sprawdzanie stanu zabezpieczenia złączy przed dostępem osób postronnych i przyłączy do 

budynku. 
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8) Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych 
pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym. 

9) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, stawianie 
wniosków o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących 
awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. 

 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca 
na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.  
 

 
BRANŻA PRZECIWPOŻAROWA 
Podstawą do wykonywania czynności utrzymania technicznego konserwacji, inspekcji i 
przeglądów urządzeń i instalacji, jest dokumentacja powykonawcza branży przeciwpożarowej, 
stanowiąca integralna cześć OPZ, w której ujęty został obowiązujący zakres oraz częstotliwość 
niezbędnych do wykonania prac serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 
urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację, zgodną z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, warunkami gwarancji, 
zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.  
Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe zdefiniowane w 
przepisie § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i 
czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących 
urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz 
instrukcji obsługi.  
 
Czynności serwisowe ogólne dla instalacji klap oddymiających  
1) Otwarcie klapy, sprawdzanie prawidłowości pracy urządzenia:  

a) sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie mechanizmów (dźwignie, osie, sprężyny itp.) 
b) sprawdzenie działania siłowników  

2) Oględziny zewnętrzne wszystkich elementów. 
3) Sprawdzenie działania centrali sterowniczej przy zamkniętych klapach w trybie testowym. 
4) Smarowanie uszczelek pastą przeciwzamarzającą w okresie zimowym. 
5) Naklejanie kontrolki dokonanego przeglądu. 
6) Ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego. 
7) Pomiary elektryczne. 

 
Czynności serwisowe ogólne dla prac związanych z przeglądami i naprawą gaśnic 
1) Zakres prac związanych z przeglądem:  

a) oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek); 
b) dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm3 sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu 

Dozoru Technicznego; 
c) sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego; 
d) sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji; 
e) naklejenie kontrolki z data następnego badania. 

2) Zakres prac związanych z naprawą: 
a) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymianę; 
b) napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę; 
c) wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności; 
d) w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymianę oznakowania; 
e) naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.  



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
 
 

23 

 

Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który 
producenci otrzymali certyfikat.  
 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca 
na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji.  
W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac, wykonywane 
będą one po akceptacji Zamawiającego.  
 
BRANŻA BUDOWLANA 
Podstawą do wykonywania czynności utrzymania technicznego konserwacji, inspekcji i 
przeglądów urządzeń i instalacji, jest dokumentacja powykonawcza branży budowlanej, 
stanowiąca integralna cześć OPZ, w której ujęty został obowiązujący zakres oraz częstotliwość 
niezbędnych do wykonania prac serwisowych. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać 
urządzenia i instalacje we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację, zgodną z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, warunkami gwarancji, 
zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.  
 
Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego i wykonywanie okresowych kontroli stanu 
technicznego zgodnie z Prawem Budowlanym art.62 (w tym przegląd szczelności przewodów 
kominowych oraz instalacji wentylacji mechanicznej – tzw. przegląd budowlany półroczny, 
roczny, 5 letni). 
 
Czynności serwisowe ogólne dla wszystkich zainstalowanych w budynku okien, drzwi w tym 
drzwi automatycznych i od kabin toaletowych, bram, stolarki i ślusarki (dotyczy również drzwi 
ppoż. wewnątrz budynku oraz drzwi zewnętrznych napowietrzających i pozostałych) 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzania przeglądów i konserwacji zgodnie z 
Dokumentacją Techniczno-Ruchową.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania regulacji oraz napraw zamków, zawiasów, 
systemów mocowania, klamek itp., testów współdziałania z SAP. 
 
Czynności serwisowe ogólne dotyczące powierzchni dachu i elewacji 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac: 

a) dokonywania regularnych inspekcji powierzchni dachu; 
b) wykonywania bieżących przeglądów i napraw odróbek dachowych; 
c) wykonywania bieżących przeglądów połaci dachowej; 
d) usuwania ewentualnych nieszczelności oraz czyszczenia i udrażniania systemów odwodnień 

punktowych; 
e) wykonywania bieżących przeglądów i napraw poziomych elementów instalacji 

odgromowej; 
f) uzupełniania powłoki farby antykorozyjnej i lakierniczej na elementach konstrukcyjnych 

zewnętrznych, typu pomosty, kraty, schody; 
g) wykonywania bieżących (co najmniej 2 razy w roku) przeglądów elewacji w szczególności 

kontrola mocowań szyb, stanu konstrukcji wsporczej i pomostów roboczych, oraz obróbek 
blacharskich. 

 
Czynności serwisowe ogólne dotyczące części budowlanej terenu zewnętrznego wraz z małą 
architekturą, oraz całą infrastrukturą Budynku ECS.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności serwisowych m.in. w zakresie 
ścian, posadzek, chodników, wylotów wentylacyjnych, schodów, mostków, fontanny, pasażu. 
 
 
 



BIEŻĄCA OBSŁUGA TECHNICZNA, SERWIS I KONSERWACJA BUDYNKU ECS 
 
 

24 

 

Platformy dźwigowe oraz urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji powyższych urządzeń zgodnie z Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową, warunkami gwarancji oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

III. WYMAGANY POZIOM JAKOŚCI USŁUG: 

 

Tabela nr 1. Dla zadań związanych z realizacją planów konserwacji (PPM): 

Rodzaj prac 
Wymagany poziom 
realizacji 

Kara umowna 

Kontrole okresowe Budynku ECS zgodnie z zapisem w 
ustawie Prawo Budowlane oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w 
sprawie ochrony p.poż budynku, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z 
późniejszymi zmianami) 

Realizacja wszystkich prac w 
wymaganym terminie 

10.000 zł netto za każdy 
dzień opóźnienia 
przedłożenia 
protokołu/raportu z 
wykonanego przeglądu 

Przeglądy instalacji, systemów, urządzeń: 
- bezpieczeństwa (System antykradzieżowy biblioteki, 
System Kontroli Dostępu, System monitoringu CCTV, 
System Wartowniczy) 
- Rozdzielnia główna średniego napięcia (RGŚN), 
Rozdzielnia główna niskiego napięcia (RGNN), 
Transformator + Trafostacja, UPS 
- UDT (windy, naczynia wzbiorcze, zasobniki buforowe, 
zbiorniki sprężarek instalacji tryskaczowej) 

Realizacja wszystkich prac w 
wymaganym terminie 

1 tys. zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia dla każdego 
zdarzenia 
 
 

Pozostałe przeglądy 
Realizacja wszystkich prac w 
wymaganym terminie 

500zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia dla każdego 
zdarzenia 
 

Przeglądy wynikające z PB art. 62 ust. 1 pkt 4 (stan 
obiektu po zdarzeniach losowych) 

Dostarczenie kompletnego 
przeglądu do 2 dni po 
zdarzeniu 

200 zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
niedostarczenia (lub 
nieusunięcia uwag) po 
uzgodnionym terminie 

Zapewnienie właściwej eksploatacji urządzenia poprzez 
zapewnienie i wymianę materiałów eksploatacyjnych 

urządzenie nie pełni swojej 
funkcji 

100 zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia 

 
 
Tabela nr 2. Dla zadań związanych z pracami konserwacyjno-naprawczymi  i zabezpieczeniem awarii: 

Rodzaj prac 
Wymagany poziom 
realizacji 

Kara umowna 

Przystąpienie do prac konserwacyjno-naprawczych: 
- powodującej straty mienia; 
- których nie usunięcie może doprowadzić do powstania 
awarii; 

Przystąpienie do  prac w 
ciągu 60 min 

1 tys. zł netto 
za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia dla 
każdego zdarzenia 

Przystąpienie do prac konserwacyjno-naprawczych 
wskazanych przez Zamawiającego 

Przystąpienie do prac w ciągu 
10 godzin w trakcie 
normalnej obecności na 
obiekcie 

100zł netto 
za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia dla 
każdego zdarzenia 

 
 
Tabela nr 3. Dla pozostałych zadań związanych z realizacją Umowy: 

Rodzaj prac 
Wymagany poziom 
realizacji 

Kara umowna 
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Usługa „Alarmowy Numer i Alarmowy Adres Poczty 
Elektronicznej 24h/7dni” 

Dostępność telefoniczna 
wyznaczonej osoby 
znającej Budynek ECS 
mogącej przyjąć zgłoszenie 
i uruchomić proces obsługi 
awarii 

1000zł netto 
za każdą niedostępność 
jednoczesną numeru 
podstawowego i 
zapasowego (brak kontaktu) 

Obecność kierownika technicznego bądź zastępstwo na 
Budynku ECS zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

Obecność kierownika 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Umowie 

1000zł netto 
za każdą nieuzgodnioną 
nieobecność 

Zamawiający wymaga obecności na miejscu minimum 
dwóch pracowników personelu technicznego w godz. 8-
16 w dni powszednie, a w pozostałym okresie dopuszcza 
dyżur minimum jednego pracownika 

Obecność pracowników 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Umowie 

1000zł netto 
za każdą nieuzgodnioną 
nieobecność 

Zapewnienie obsługi zgłoszonych eventów 

Obecność pracownika 
30 min przed, w trakcie 
trwania i 30 min po 
evencie 

500zł netto 
za każdą rozpoczętą godzinę 
nieuzgodnionej 
nieobecności 

Prowadzenie i aktualizacja, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Książki Obiektu Budowlanego 

Kontrola książki w 
dowolnym terminie 

1000zł netto 
za brak aktualizacji 
stwierdzony przez 
Zamawiającego 

Raport wstępny 
Dostarczenie kompletnego 
raportu w ciągu 2 tygodni 
od daty podpisania umowy 

200 zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
niedostarczenia (lub 
nieusunięcia uwag) po 
uzgodnionym terminie 

Raport miesięczny 

Dostarczenie kompletnego 
raportu do 3 dnia 
następnego miesiąca za 
miesiąc poprzedni 

200 zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
niedostarczenia (lub 
nieusunięcia uwag) po 
uzgodnionym terminie 

Przygotowywanie raportów innych na potrzeby bądź 
żądanie Zamawiającego 

Dostarczenie kompletnego 
raportu w uzgodnionym 
terminie 

200 zł netto 
za każdy rozpoczęty dzień 
niedostarczenia (lub 
nieusunięcia uwag) po 
uzgodnionym terminie 

Przestrzeganie warunków gwarancji, wszelkich instrukcji 
dotyczących użytkowania urządzeń i instalacji w Budynku 
ECS oraz obowiązującej instrukcji p.poż i BHP oraz 
regulaminów Europejskiego Centrum Solidarności 
Posiadanie wymaganych uprawnień, kwalifikacji i innych 
wymagań określonych przez Zamawiającego dla 
pracowników Wykonawcy i podwykonawców. 

Łamanie przepisów i brak 
uprawnień stwierdzone 
przez służby 
Zamawiającego 

200zł netto 
za każde zdarzenie 

Zachowanie czystości Budynku ECS podczas prowadzenia 
działalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi  w OPZ 

za każde zdarzenie 
200zł netto 
za każde zdarzenie 

Kary za nienależyte zabezpieczenie Budynku ESC i 
zaniechania podczas wprowadzania firm zewn. na 
budynek (np. zadziałają czujki ppoż itp.)  

 

za każde zdarzenie 
200zł netto 
za każde zdarzenie 

 

 

 

 

 

 


