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1 Słownik 
 

Pojęcie/Skrót  Opis 

Dzień roboczy  8 Godzin roboczych. 

Godzina robocza  Okres  trwający  godzinę  zegarową  w  ramach  Godzin  pracy 
Zamawiającego. 

Godziny pracy Zamawiającego  Od 8.15 do 16.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy.  

Godziny pracy CODGiK  Od 7.15 do 15.15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy.  

Strony  Zamawiający i Wykonawca 

Umowa  Umowa,  która  zostanie  podpisana  na  realizację  niniejszego 

Zamówienia. 

Wykonawca  Podmiot,  który  zawrze  z  Zamawiającym  umowę  sprawie 

wykonania niniejszego Zamówienia. 

Zamawiający  Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Zamówienie 

 

Zamówienie  publiczne,  którego  przedmiot  w  sposób 

szczegółowy został opisany w niniejszej SIWZ. 

2 Przedmiot Zamówienia 
Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  dostarczenie  usług  serwisowych  dla  infrastruktury 

sprzętowej  monitoringu  warunków  środowiskowych  oraz  wsparcia  na  oprogramowanie  do 

monitoringu, wyspecyfikowanych w Rozdziale nr 3 Wykaz dostarczanych usług. 

 

Lokalizacja urządzeń podlegających serwisowi: 

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

ul. Jana Olbrachta 94B 

01‐102 Warszawa 

 

Wszystkie  dostawy  określone  przedmiotem  zamówienia  podlegają  procedurom  odbioru  zgodnie 

z rozdziałem nr 6 Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru. 
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3 Wykaz dostarczanych usług 
W  niniejszej  części  zawarty  został  opis  usług  serwisowych  dla  infrastruktury  sprzętowej  jaki 

zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. 

 

W wypadku wystąpienia w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia zastrzeżonych nazw własnych 

producentów  lub  produktów,  zgodnie  z  art.  29  ust.  3  ustawy  –  Prawo  Zamówień  Publicznych, 

dopuszcza  się oferowanie produktów  równoważnych do wymaganych przy  zagwarantowaniu przez 

Wykonawcę zachowania całkowitej projektowanej funkcjonalności. 

3.1 Serwis urządzeń monitoringu warunków środowiskowych 
Przedmiot  zamówienia obejmuje  dostarczenie usługi  serwisu następujących urządzeń posiadanych 

przez  Zamawiającego będących  składnikami  Systemu monitoringu  zasilania  i  klimatyzacji, na okres               

12 miesięcy: 

L.P.  Opis:  Model:  Ilość szt. 

1  Skrzynka elektryczna wraz z zabezpieczeniami Schrack  ‐  1 

2  Sterownik przemysłowy z modułami RS232 i RS485 Beckhoff  CX1010  1 

3  Moduł rozszerzeń Beckhoff  KL3208  2 

4  Moduł rozszerzeń Beckhoff  KL1408  1 

5  Moduł rozszerzeń Beckhoff  KL3468  1 

6  Moduł rozszerzeń Beckhoff  KL3403  1 

7  Moduł końcowy Beckhoff  KL9010  1 

8  Czujnik temperatury Hot Cold  HCC‐01K  16 

9  Czujnik temperatury i wilgotności Apar  AR252  2 

10  Modem GSM Telit  GT864‐PY  1 

11  Przekładnik prądowy MBS  KBU58  3 

12  Taśmowy czujnik zalania  ‐  5 

13  Zasilacz buforowy Pulsar   PSB 1002435  1 

14  Oprogramowanie InduSoft WebStudio  ‐  1 

 
a) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  przeglądów  serwisowych  4  razy  w  roku. 

Wykonawca  ponosi  wszelkie koszty  związane  z  wykonaniem  w/w  przeglądów, 
w szczególności: materiałów  eksploatacyjnych,  utrzymania  gotowości  serwisowej  (przyjazd 
serwisu maksymalnie na następny dzień  roboczy). Gwarantowany  czas naprawy najpóźniej 
w ciągu 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym dokonano zgłoszenia awarii. 

b) Koszty dojazdu ekipy serwisowej na przegląd lub ewentualną naprawę, oraz koszty robocizny 
ekipy serwisowej   pokrywa   Wykonawca.  

c) W  przypadku  awarii,  której  usunięcie  wymaga  użycia  części  zamiennych,  koszt  części 
zamiennych użytych  do  naprawy  pokrywa  Wykonawca . 

d) Naprawa  zostanie  dokonana  w  Centralnym  Ośrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej                             
i Kartograficznej.  
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4 Terminy Realizacji Prac 
Okres świadczenia usług wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

5 Dokumentacja 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  dokumenty  potwierdzające  udzielenie  Zamawiającemu 

serwisu na  sprzęt oraz wsparcia na oprogramowanie  (w  formie elektronicznej  lub papierowej) nie 

później niż z chwilą dostawy usług. 

6 Weryfikacja Produktów i Warunki Odbioru 
Procedura  przekazania  oraz  odbioru  przedmiotu  zamówienia  będzie  opierała  się  na  poniższych 

zasadach: 

1. W  terminie  7 dni  kalendarzowych od dnia  zawarcia Umowy Wykonawca  zobowiązany  jest 

dostarczyć  Zamawiającemu  oświadczenie  potwierdzające  gotowość  do  świadczenia  usług, 

(w formie elektronicznej lub papierowej).  

2. Na  podstawie  dostarczonego  oświadczenia  o  gotowości  do  świadczenia  usług  zostanie 

sporządzony protokół zdawczo‐odbiorczy, który jest podstawą do wystawienia faktury.  

3. W przypadku  jakichkolwiek uwag dostarczonych dokumentów o  gotowości do  świadczenia 

usług Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru. W takim przypadku Wykonawca 

będzie  zobowiązany do dostarczenia niewadliwego przedmiotu  zamówienia w  terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania takiej informacji przez Zamawiającego faksem lub 

pisemnie. 

4. Po  zakończeniu  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  przypadku  nie  zgłoszenia  przez 

upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  uwag  do  wykonanego  przedmiotu 

zamówienia,  zostanie  podpisany  przez  Strony  Protokół  Odbioru  Przedmiotu  Zamówienia, 

będący podstawą do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 


