
  

Załącznik D 

 

SPIS DOKUMENTACJI ORAZ OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU DO 

DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KOMPLEKSU URBANISTYCZNEGO WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

CZĘŚĆ I – SPIS DOKUMENTACJI 

 

Dz. 1.1  System centralnego nadzoru technicznego B.A.S. 

Dz. 1.2   System sygnalizacji pożaru – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.3  System sieci zegarów 

Dz. 1.4  System nagłośnienia alarmowego i informacyjnego – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.5   System detekcji tlenku węgla w garażu – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.6  System sygnalizacji włamania i napadu – – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.7  System kontroli dostępu – – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.8  System obsługi parkingowej – dotyczy parkingu służbowego i zewnętrznego – z 

wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.9   System detekcji gazów wybuchowych (LPG) – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.10 Systemy audiowizualne sal rozpraw (z wyłączeniem Sali B,C,D) – z wyłączeniem Obsługi 

użytkowej 

Dz. 1.11 System interkomów przeciwpożarowych – z wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 1.12 Centralna Dyspozytornia dla systemów nadzoru, kontroli, sygnalizacji i innych – z 

wyłączeniem Obsługi użytkowej 

Dz. 2 Dźwigi osobowe i towarowe 

Dz. 3.1 Zasilanie 15 kV 

Dz. 3.2 Rozdział energii elektrycznej 

Dz. 3.3 Wewnętrzna i zewnętrzna odbiorcza instalacja elektryczna 3-fazowa i 1-fazowa 

Dz. 3.4 Instalacja odgromowa i uziemienie 

Dz. 3.5. UPS 

Dz. 3.6. Agregat prądotwórczy 

Dz. 4 Wewnętrzna instalacja telewizji kablowej 

Dz. 5 Konserwacja drzwi, okien, werticali 

Dz. 6 Konserwacja przegród, sprzętu przeciwpożarowego 

Dz. 7.1 Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wody zimnej 

 Instalacja wodna do zraszania zieleni 

Dz. 7.2 Instalacja wody ciepłej 

Dz. 7.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej (bytowo-gospodarczej) 

Dz. 7.4 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Dz. 7.5 Instalacja odwodnienia parkingów podziemnych 

Dz. 7.6 Instalacja kanalizacji technologicznej 



  

Dz. 7.7 Urządzenia gospodarki wodno-ściekowej 

Dz. 7.8 System basenu zewnętrznego 

Dz. 7.9 System zraszania roślinności 

Dz. 8.1 Węzeł cieplny: stacja wymienników c.o., c.t. i ciepłej wody 

Dz. 8.2 Instalacje centralnego ogrzewania 

Dz. 8.3 Instalacja ciepła technologicznego 

Dz. 9.1 Agregat chłodniczy 

Dz. 9.2 Instalacja chłodnicza 

Dz. 10.1 Wentylatornie, czerpnie i wyrzutnie powietrza 

Dz. 10.2 Instalacja wentylacji mechanicznej 

Dz. 11.1 Komory klimatyzacyjne 

Dz. 11.2 Instalacje klimatyzacji 

Dz. 12.1 Zbiorniki i pompownie wody 

Dz. 12.2 Instalacja hydrantowa 

Dz. 12.3 Instalacja tryskaczowa 

Dz. 12.4 Instalacja gazowa (argonitowa) 

Dz. 13 Urządzenia i instalacje schronu 

 

CZĘŚĆ II – OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI 

 

     Zgodnie z zarządzeniem Nr 34/2015 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 września 

2015 roku w sprawie ochrony dokumentacji technicznej Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru 

Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego, zwanego dalej „zarządzeniem”, cała dokumentacja 

techniczna kompleksu oraz zawarte w niej informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną w Sądzie 

Najwyższym i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

„zastrzeżone” w przepisach o ochronie informacji niejawnych.  

     W związku z wyżej przywołanym zarządzeniem Zamawiający ustala poniższe zasady dostępu 

wykonawców i osób, które w ich imieniu będą chciały zapoznać się z dokumentacją techniczną 

Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości, zwaną dalej „dokumentacją techniczną 

kompleksu”: 

1) Dostęp do dokumentacji technicznej kompleksu uzyska wykonawca lub osoba/osoby, które w 

jego imieniu będą chciały z nią się zapoznać, po złożeniu do Zamawiającego: 

a) wniosku o udzielenie dostępu do dokumentacji technicznej – zgodnie z treścią 

załącznika D1, 

b) upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” 

wystawionego na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku 

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z dnia 1 października 2010 r., nr 182, poz. 

1228) przez kierownika jednostki organizacyjnej wykonawcy osobno dla każdej z 

osób,  która będzie chciała zapoznać się z dokumentacją techniczną kompleksu – 

zgodnie z treścią załącznika D2. 



  

2) Z uwagi na brak możliwości technicznych Zamawiający wyklucza możliwość powielania 

dokumentacji technicznej kompleksu poprzez wykonanie jej kopii na urządzeniu 

kserograficznym. Wykonanie fotokopii dozwolone jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

3) Stosowne wnioski i upoważnienia, o których mowa w pkt. 1a i 1b, należy przesłać do 

Zamawiającego lub złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pokoju -1W42. W 

przypadku wysłania wniosków i upoważnień w formie innej niż pisemna należy, w 

wyznaczonym terminie przed uzyskaniem dostępu do dokumentacji technicznej kompleksu 

dostarczyć Zamawiającemu oryginały. 

4) Zamawiający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zawartych w upoważnieniu do 

dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 

 

 Dokumentacja techniczna kompleksu zostanie udostępniona wykonawcy lub osobom, które w 

jego imieniu będą chciały się z nią zapoznać niezwłocznie po złożeniu wyżej wymienionych 

wniosków i upoważnień w siedzibie Zamawiającego - w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik D1 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ KOMPLEKSU URBANISTYCZNEGO WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na obsługę 
eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym 
Wymiaru Sprawiedliwości 
 

Nazwa Wykonawcy:  ................................................................................................................. 

Siedziba Wykonawcy: ................................................................................................................ 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………....……….............................. 

nr telefonu ……………………………………., e-mail …...………………………...……………….. 

   Biorąc pod uwagę fakt, iż jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty w przetargu ograniczonym na 

obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie 

Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości wnosimy o udzielenie dostępu i wyrażenie zgody na 

wykonanie fotokopii dokumentacji technicznej, której spis oraz zasady udostępnienia zostały określone 

w załączniku D do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

    W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładamy upoważnienie(a) do dostępu do informacji 

niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla osoby/osób które będą miały w imieniu wykonawcy dostęp do 

dokumentacji technicznej Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości. 

   Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykorzystania wszelkich informacji powziętych podczas 

zapoznania się z dokumentacją techniczną kompleksu jedynie w celu przygotowania oferty w 

przedmiotowym postępowaniu. Ponadto zobowiązujemy się do ochrony tych informacji i nie 

udostępniania ich osobom trzecim. 

 
 

   ………………………….      ………………………………. 
       (miejscowość, data)                                                    (imię i nazwisko oraz podpis  

 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
(wypełnia Zamawiający) 
 
W dniu ………………………. udostępniono upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy następujące 
elementy dokumentacji technicznej Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 



  

Załącznik D2 

 

 

 

................................................................................ 
(nazwa jednostki organizacyjnej upoważniającej 
  osobę do dostępu do informacji  niejawnych o 
                     klauzuli „zastrzeżone”) 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH O 

KLAUZULI „ZASTRZEŻONE” 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego na obsługę 
eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym 
Wymiaru Sprawiedliwości 
 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742) upoważniam do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą tajności „zastrzeżone” następującą osobę: 

 

1) Imię (imiona)    ……………………………………………. 

2) Nazwisko (w tym przybrane)  ……………………………………………. 

3) Numer PESEL    ……………………………………………. 

4) Imię ojca    ……………………………………………. 

 

 Niniejsze upoważnienie wydane jest w celu ochrony informacji niejawnych związanych z 

dostępem do zastrzeżonej dokumentacji technicznej Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru 

Sprawiedliwości oraz prowadzonym przez Sąd Najwyższy postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. Upoważnienie ważne jest do dnia ostatecznego zakończenia przedmiotowego 

postępowania. 

 

 

    ………………………….         ……………………………….. 
       (miejscowość, data)                                               (Pieczątka i podpis kierownika 

      jednostki organizacyjnej) 
 

 

 


