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Prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji systemu zasilania w energię elektryczną po stronie SN ( 15 kV ) oddziałowych stacji transformatorowych OS-1, OS-2, czynności związane z konserwacją pola, głowic kablowych i kabla w Podstacji „Brożka” i w OS-3 na terenie MPK S.A. obiekty Rzemieślnicza — Brożka, stacje transformatorową S1, S2 na terenie obiektu Nowa Huta oraz utrzymywanie w sprawności zasilania awaryjnego NN z podstacji Nowa Huta.

Stacje OS-1, OS-2	zasilane są z podstacji Brożka. Urządzenia elektroenergetyczne będące	przedmiotem	zamówienia	stanowią własność Zamawiającego, który przekazuje je Wykonawcy do prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji na czas trwania zamówienia.
Zamówienie obejmuje wszystkie wymagane przepisami czynności związane z konserwacją układu zasilania SN oraz czynności związane z usuwaniem zaistniałych uszkodzeń układu. Zamówienie nie obejmuje kosztów materiałów wynikających z konieczności wymiany elementów układu energetycznego. Zamówienie nie obejmuje eksploatacji budynków i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia energetyczne.
Wykonawca prowadzi samodzielnie bieżącą eksploatację sieci kablowej i urządzeń transformatorowo — rozdzielczych objętych zamówieniem.
Granicę stron ustala się na zaciskach nn transformatorów w taki sposób, że do Zamawiającego należy eksploatacja linii odpływowych z transformatorów po stronie nn, a Wykonawca prowadzi bieżącą eksploatację transformatorów i sieci SN zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w oparciu o dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego szczegółową Instrukcję Eksploatacji.
Zamawiający i Wykonawca mają obowiązek wzajemnej i nieodpłatnej pomocy w granicach swojej eksploatacji - przy czynnościach łączeniowych mających na celu utrzymanie zasilania i prowadzenie eksploatacji.
W przypadku wystąpienia rozległych awarii wymagających zaangażowania osób trzecich eksploatujących inne elementy infrastruktury jak np. obce linie kablowe, rurociągi koszty takiej działalności obciążają Zamawiającego i zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o faktury wykonawców zewnętrznych, katalogi KNR, stawkę roboczogodziny, kaszty pośrednie, zysk oraz koszt zużytych materiałów wynikające z faktur zakupu na materiały podstawowe oraz ze średnich cen SEKOCENBUDU na materiały pozostałe (bez kosztów zakupu i kosztów jednostkowych).
	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przeglądów miesięcznych oraz przeprowadzanych konserwacji dla każdej stacji oddzielnie. Zeszyt należy zdeponować u Kierownika DR lub w stacji transformatorowej w rozdzielni nn.
	Utrzymywanie sprawności zasilania awaryjnego nn z podstacji Nowa Huta.
	Podjęcie pracy na usunięcie awarii nie później niż w ciągu 30 minut od zgłoszenia telefonicznego.


