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                                                        Umowa o świadczenie usług nr   (WZÓR)                                    zał.nr2
zawarta w dniu ............................ w Lublinie pomiędzy:
Telewizją Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J.P. Woronicza 17, wpisaną pod nr KRS 0000100679 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej 
NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, Oddziałem Terenowym w Lublinie ul. Raabego 2, 20–030 Lublin reprezentowaną przez:   
Ryszard Montusiewicz – Dyrektor Oddziału – Redaktor Naczelny
Monika Nizio – Główny Specjalista ds. ekonomicznych
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).


Art. 1
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć dla Zamawiającego w terminie od 1 marca 2017r 
do 28 lutego 2018r.  usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń podczas pełnienia dyżurów elektryka obiektu dla  Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie. Szczegółowy zakres usług i czynności określony jest w załączniku    nr 1 do niniejszej umowy  który stanowi jej integralną część .
	Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem wykonywania niniejszej umowy uzgodnić z Zamawiającym, harmonogram wykonywania umowy. Każda zmiana harmonogramu powinna być zaakceptowana przez Strony.
	Strony zgodnie oświadczają, że przy zawarciu niniejszej umowy nie zachodzi „konflikt interesów” 
w rozumieniu Uchwały Zarządu Spółki TVP S.A. nr 393/2014 z dnia 20.08.2014 r. w sprawie zasad            
udzielania zgody na zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami TVP oraz wyłączania z procesu 
negocjacyjnego i/lub decyzyjnego przy zawieraniu umów cywilnoprawnych osób powiązanych rodzinnie 
oraz mających inne niż rodzinne powiązania o charakterze osobowym lub majątkowym z kontrahentem 
TVP S.A.  
Art.2
W celu optymalnego wykonania usług wskazanych w art. 1 ust. 1, Zamawiający może udostępnić Wykonawcy odpowiednie dokumenty, materiały lub informacje w miejscu świadczenia przez Wykonawcę usług. Zamawiający przedstawiać może Wykonawcy sukcesywnie, w trakcie wykonywania umowy, dokumenty, materiały lub informacje niezbędne dla właściwego wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
	Wszystkie dokumenty, materiały i informacje, o których mowa w art. 2,  a także wszelkie dokumenty, materiały 
i informacje uzyskane przez Wykonawcę podczas wykonywania, a także przy okazji wykonywania niniejszej umowy, mają charakter ściśle poufny i zarówno same dokumenty, materiały i informacje, jak i treść w nich zawarta, nie mogą być komukolwiek udostępnione lub ujawnione przez Wykonawcę w jakimkolwiek terminie 
i w jakiejkolwiek formie oraz nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż określony w art. 1 ust. 1 niniejszej umowy. Obowiązki powyższe obejmują, w szczególności, zakaz dokonywania czynności polegających na samowolnym kopiowaniu dokumentów, materiałów i informacji wskazanych powyżej, a także ich opracowywaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu, przesyłaniu, udostępnianiu do wglądu, zmienianiu, usuwaniu oraz przechowywaniu 
i utrwalaniu w jakiejkolwiek postaci, w tym również z wykorzystaniem systemów informatycznych W przypadku uchybienia wskazanemu powyżej obowiązkowi, Wykonawca obowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości dwukrotności wynagrodzenia określonego w art. 3 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Wykonawca może udostępnić powyższe dokumenty, materiały lub informacje jedynie tym instytucjom, które są uprawnione w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa o charakterze publicznoprawnym do zażądania udostępnienia. W przypadku takim Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o konieczności udostępnienia.
	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości powstałe na skutek błędnego odczytania lub zinterpretowania dokumentów, materiałów lub informacji otrzymanych od Zamawiającego, a skutkujące nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy. O ile Zamawiający tego zażąda, w ciągu całego okresu wykonywania usług Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania dokonywanych czynności. Wykonawca zobowiązuje się kontaktować z Zamawiającym w przypadkach zaistnienia po jego stronie jakichkolwiek wątpliwości co do decyzji Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania usług.
	Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, samodzielnie. Ważne powierzenie przez Wykonawcę wykonywania usług, o których mowa w art. 1 ust. 1, osobie trzeciej wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego, chyba, że do powierzenia wykonania usług Wykonawca zmuszony został przez okoliczności. Powierzenie przez Wykonawcę wykonywania usług osobie trzeciej skutkuje solidarną odpowiedzialnością tej osoby ze Wykonawcą za wykonanie tychże usług, a także za zachowanie poufności, 
o której mowa w art. 2 ust. 2. Powierzenie wykonania usług przez Wykonawcę osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego i w przypadku nie zajścia okoliczności zmuszających Wykonawcę do takiego powierzenia usług, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym bez możliwości żądania przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający może ponadto żądać od Wykonawcy naprawienia szkody.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na osobie lub w mieniu Zamawiającego lub osoby trzeciej przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
	Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy posiadać będzie ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia, 
w zakresie objętym przedmiotem umowy, obejmującą odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa wynikające z czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 30.000 (trzydzieści tysięcy złotych). 
	W czasie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów przekazanych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów przekazanych od osób trzecich w związku 
z wykonaniem niniejszej umowy, jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy oraz wszelkich związanych z tym informacji, materiałów i dokumentów. Wykonawca oświadcza, że w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy zapoznał się z aktualnie obowiązującą Uchwałą Zarządu Spółki TVP S.A. dotyczącą Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Telewizji Polskiej S.A. i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień.
	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskał w związku 
z realizacją niniejszej umowy, a mogących naruszyć interes ekonomiczny, finansowy lub prawny oraz dobre imię Zamawiającego. Niniejszy zakaz obowiązuje także po zakończeniu realizacji umowy. Udzielanie wszelkich informacji i wywiadów środkom masowego przekazu, które dotyczą TVP S.A. - Wykonawca powinien uzgodnić z Rzecznikiem Prasowym Zamawiającego. Naruszenie powyższej zasady może spowodować rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych otrzymanych w ramach wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać wspomniane dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich posiadanych aktywów Spółki w tym wszelkich dokumentów zawierających informacje chronione i innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia zakończenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
	W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 7-10 niniejszego paragrafu Zamawiający uzna to naruszenie jako rażące naruszenie postanowień umowy skutkujące prawem do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem od dnia ustalenia faktu naruszenia i Zamawiający będzie miał prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy. 
	Wykonawca oświadcza, iż prowadzona przez niego działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług 
o podobnym zakresie, co wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszej umowy nie będzie mieć wpływu na należyte wykonanie niniejszej umowy.
	Przedmiot umowy zostanie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykonania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca przedmiot umowy wykona samodzielnie, bez kierownictwa ze strony Zamawiającego. 
	Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązków określonych w niniejszym paragrafie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających powyższych ustępów niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia ze skutkiem od dnia ustalenia faktu naruszenia. 
Art.3
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynegocjowane przez Strony wynagrodzenie w wysokości netto obliczone jako iloczyn liczby godzin wykonywania umowy w danym miesiącu i stawki za godzinę netto – ................ (słownie: .................... złotych).
	Do określonego w art. 3 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty ……………...zł   (słownie złotych: …………….) brutto. 
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, 
w dniu jej zawarcia. 
W przypadku należytego wykonania usług, o których mowa w art. 1 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się dokonać na rzecz Wykonawcy zapłaty umówionego przez Strony wynagrodzenia w terminie:
 a)   14 dni jeżeli miesięczne wynagrodzenie  z tytułu wykonania umowy nie przekracza 9.900 zł brutto,
 b)  30 dni  jeżeli miesięczne wynagrodzenie  z tytułu wykonania umowy przekracza kwotę, o której mowa   
       pod lit. a, 
        liczonych od daty otrzymania faktury/ rachunku przez Zamawiającego.
	W przypadku nienależytego wykonania usług lub w przypadku wykonania usług w sposób niezgodny 
z harmonogramem wykonywania przez Wykonawcę tychże usług, Zamawiający może zmniejszyć kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, odstąpić od umowy bez możliwości żądania przez Wykonawcę z tego tytułu odszkodowania albo zarówno odstąpić od umowy, jak i zmniejszyć wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

Do podejmowania decyzji o odbiorze usług będących przedmiotem umowy umocowany jest ze strony Zamawiającego Andrzej Bogdan.
	Zapłata umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nastąpi z dołu, na podstawie właściwej faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynikającą z wystawionej przez Wykonawcę, faktury/rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do: 	
a)   wystawiania faktur/rachunków w formie wydruków z systemów informatycznych,
b) przekazywania faktur/rachunków do TVP S.A. Kancelaria Centralnej Obsługi Księgowej w Biurze 
      Rachunkowości, na adres: blok D. ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
c)  umieszczania na fakturach/rachunkach nazwy jednostki organizacyjnej TVP S.A. na rzecz której wystawiana  
      będzie faktura/rachunek Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Lublinie ul. Raabego oraz numeru 
      umowy lub zamówienia nadanego przez TVP S.A.. 
	Płatność, do której zobowiązany jest Zamawiający, dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wyszczególniony w odpowiedniej fakturze/rachunku.

Wykonawca zastrzega sobie prawo przelania wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie umowy na osoby trzecie, o czym zawiadomi Zamawiającego na piśmie.
Wykonawca oświadcza, iż ma dzień podpisania niniejszej umowy:
       1) jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a w związku z tym jest uprawniony do 
            wystawienia faktury,
       2) nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a związku z tym jest uprawniony do 
            wystawienia rachunku. 
W przypadku zmiany stanu faktycznego dotyczącego bycia lub nie podatnikiem podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
	W razie nie rozliczenia się z pobranych materiałów i sprzętu w sposób przewidziany w art.5 Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą odpowiadającą wartości rynkowej materiałów i sprzętu na podstawie noty księgowej z 7 dniowym terminem płatności. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności Zamawiającego wynikającej z wystawionej noty z jego wynagrodzenia wynikającego z faktury/rachunku za realizację przedmiotu umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się pokryć szkodę przewyższającą to wynagrodzenie. 
	W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi notę księgową z 7 – dniowym terminem płatności, jeżeli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT wówczas kary umowne określone procentowo od należnego wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 niniejszego paragrafu będą określone od wartości brutto umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania potrącenia naliczonej Wykonawcy kary umownej z należnego mu wynagrodzenia na podstawie oświadczenia 
o potrąceniu. 

Art. 4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi wykorzystując aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, z użyciem umiejętności i z dochowaniem staranności na poziomie właściwym krajowym (międzynarodowym) standardom obowiązującym w zawodowym prowadzeniu takiej działalności.
Art. 5
1. Przy wykonywaniu usług, o których mowa w art. 1 ust. 1, Wykonawca korzystać będzie z pomieszczenia 
zlokalizowanego w siedzibie OTV Lublin, na warunkach określonych w odrębnie zawartej umowie najmu. Wykonując usługi Wykonawca może korzystać także z innych urządzeń i materiałów Zamawiającego na warunkach określonych w ust. 3.
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującą w TVP S.A., 
a także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz oświadcza, że na bieżąco zaznajamiać się będzie ich zmianami.
3. Strony zastrzegają możliwość, że przy wykonywaniu usług Wykonawca korzystać będzie z następujących  materiałów i sprzętu: -, stanowiących własność Zamawiającego. Wykonawca po wykonaniu usług zwróci pobrane materiały i sprzęt w stanie niepogorszonym. W razie nierozliczenia się z pobranych materiałów, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia kwot odpowiadających wartości rynkowej nierozliczonych materiałów 
i sprzętu, a także zobowiązuje się pokryć szkodę przewyższającą to wynagrodzenie.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami dotyczącymi całkowitego zakazu palenia tytoniu w budynku TVP S.A. OTV Lublin ul. Raabego 2 i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że sankcją za nieprzestrzeganie ww. zakazu jest kara umowna w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) brutto za każde stwierdzone naruszenie. Kara umowna zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w art. 3 ust. 12 niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Art. 6
Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 922 ) w celu wywiązania się z umowy zawartej z TVP S.A. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia w komórce kadrowej TVP S.A.
Art. 7 
1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy lub czynności związane z jego realizacją poza miastem Lublin i w związku z tym konieczne będzie poniesienie uzasadnionych wydatków tytułem kosztów podróży, Zamawiający może zwrócić lub ponieść te wydatki w jego imieniu, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym zasadności ich poniesienia i rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami obowiązującymi u Zamawiającego.
2. Za koszty podróży Wykonawcy strony uznają: koszty przejazdu, koszty zakwaterowania i koszty wyżywienia. Zamawiający wyrażając zgodę na pokrycie kosztów podróży określa, które z tych kosztów pokryje oraz ustala sposób ich udokumentowania przez Wykonawcę.
3. Strony ustalają, że wysokość kosztów podróży zostanie określona każdorazowo, przed ich poniesieniem.
Art. 8
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania usług przez Wykonawcę. Niewykonanie usług, wadliwe ich wykonanie lub wykonanie ich w terminie uniemożliwiającym ich optymalne, zgodne z intencją Zmawiającego, wykorzystanie przez Zamawiającego, powoduje, że Zamawiający może żądać, w szczególności zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia umownego.
Zamawiający może także dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, iż zawierając niniejszą umowę zrzeka się jednocześnie wszelkich roszczeń, także przyszłych, mogących powstać w związku z pozostawaniem Wykonawcy ze Zamawiającym w dotychczasowych stosunkach umownych..
Umowa może być rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie. 
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. 
	Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu jej wykonania osiągnie kwotę określoną 
w art. 3 ust.2.
Art. 9
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 521-04-12-987
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie  jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: .............................
3. Zamawiający jest upoważniony do otrzymywania faktur  i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez  
    jego (Zamawiającego) podpisu.
Art. 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Umowę niniejszą zawarto w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla 
     Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
4. Spory mogące wystąpić w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozpatrywać będą właściwe sądy 
     w Lublinie.

ZAMAWIAJĄCY 						              WYKONAWCA









Załącznik nr 1 -  Szczegółowy zakres usług i czynności

	Pełnienie dyżurów w siedzibie Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie przy ul. Raabego 2, 20-030 Lublin, w wymiarze średnio 480 (czterysta osiemdziesiąt) godzin miesięcznie. Szczegółowy miesięczny harmonogram dyżurów w zależności od potrzeb Zamawiającego ustala osoba upoważniona przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Usługi świadczone będą we wszystkie dni w godzinach 6:30-14:30 ; 14:30-22.30 oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego również w innych godzinach. 

Termin wykonania usługi 01.03.2017r. – 28.02.2018r.
	Wykonywanie prac konserwacyjnych, napraw urządzeń i instalacji elektrycznych będących na  wyposażeniu obiektów oraz prac instalacyjnych i modernizacyjnych wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, w ramach posiadanych uprawnień.

Nadzorowanie działania systemów energetycznych a w szczególności:
- Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia (RGNN) wraz z dwoma stacjami transformatorowymi
   SN 15kV.
- Rozdzielni Głównej Budynku Studiów niskiego napięcia (RG BSnn)
- Rozdzielni Oświetlenia Studyjnego (ROS)
- Rozdzielni Obwodów Klimatyzacji (ROK)
- Agregatu prądotwórczego 150 kVA (próbne uruchamianie raz na dwa tygodnie oraz  
  uzupełnianie paliwa – w porozumieniu z Wydziałem Administracji)
      - Zasilaczy awaryjnych UPS: centralnego oraz systemu produkcji programów informacyjnych.
	Współpraca ze służbami technicznymi i administracyjnymi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń elektrycznych.

Współpraca z PGE Dystrybucja w zakresie pracy stacji SN oraz układu pomiarowo- rozliczeniowego energii elektrycznej.
Dokonywanie codziennych odczytów liczników energii elektrycznej.
Wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie potrzeb Zamawiającego, w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym (pomiary rezystancji izolacji, ochrona przeciwporażeniowa o odgromowa co pięć lat w obiektach i wozach transmisyjnych należących do Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie). 
Wykonywania konserwacji stacji S.N. 15 kV, w razie potrzeby w godzinach nocnych, w ramach godzin dyżurów konserwacyjnych.
Nadzór nad urządzeniami klimatyzacji z wyłączeniem usług serwisowych, przeglądów oraz czynności  do wykonywania których niezbędne są specjalistyczne uprawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stawiennictwo- maksymalnie w ciągu 3 godzin od otrzymania zgłoszenia telefonicznego – osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje w celu usunięcia awarii lub załączenia niezbędnych urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać niektóre prace dwuosobowo, jeśli wymagają tego przepisy, a w szczególności prace na wysokości, oraz prace przy urządzeniach o napięciu wyższym niż 1000V. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia badań okresowych dla osób wykonujących w/w prace łącznie z badaniami dopuszczającymi pracowników do prac na wysokości powyżej 3 metrw3 metrów.
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni minimum dwie osoby posiadające ważne uprawnienia kwalifikacyjne „E” do prac przy urządzeniach o napięciu do 15kV, w tym minimum jedną osobę  posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz uprawnienia do obsługi agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kVA. Wykaz osób wraz z ich uprawnieniami, zostanie  przedłożony Zamawiającemu.
Zgłaszanie  upoważnionej przez Zamawiającego osobie bieżących i planowanych potrzeb w zakresie materiałów i części zamiennych do urządzeń elektrycznych, oraz nieprawidłowości w ich działaniu.  
Wykonywanie w czasie dyżurów, czynności elektryka, podczas realizacji tzw. ramówkowych, studyjnych audycji telewizyjnych w budynku OTV Lublin.
Wydawanie i przyjmowanie do magazynu (na podstawie zgłoszenia produkcyjnego) lamp i sprzętu oświetleniowego ekipom realizującym audycje telewizyjne oraz wpisywanie w/w czynności w książce wydań.
Prowadzenie na bieżąco dziennika dyżurów elektryka obiektów.
Prowadzenie na bieżąco książki napraw. 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu  numeru telefonu kontaktowego pod którym będzie dostępny, w razie wystąpienia awarii urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy Zamawiającego poza godzinami dyżurów, ustalonych z Zamawiającym.
Wykonawca winien dysponować co najmniej trzema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


