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Załącznik nr7 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga takiego zorganizowania prac, aby przerwy w dostawie wody dla 
odbiorców odbywały się godzinach nocnych (od 22.00 do 5.00). 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie realizowany 
przedmiot zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty i podpisania umowy. 

a)  sieć wodociągowa: 
Montaż 15 szt. zestawów do pomiaru, rejestracji i zdalnego przesyłania danych dotyczących 
ciśnienia i przepływu wody w 15 punktach wskazanych przez Zamawiającego określonych  
w załączniku nr 9 do SIWZ  
W skład zestawu wchodzi:  
− studnia betonowa Ø 1200 mm ustawiona na sieci wodociągowej – 6 szt., 
− studzienka pomiarowa Ø 400 mm – 9 szt., 
− bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy, wersja rozłączna umiejscowiony 

gruncie - 9 szt., 
− bateryjny przepływomierz elektromagnetyczny ingerencyjny (sztycowy) umiejscowiony  

w studni – 6 szt. , 
− zasuwy odcinające 5 szt. (umiejscowione przed lub za przepływomierzem kołnierzowym 

(umiejscowione w gruncie), 
− opaska do nawiercania 4 kpl. wraz z zasuwą i oraz rurą PEHD DN20-25 zakończoną  

w studzience pomiarowej zaworem końcowym do przyłączenia przetwornika ciśnienia 
rejestratora, 

− opaska do nawiercania przeznaczona do montażu przepływomierza ingerencyjnego z zasuwą 
DN32 – 6 szt., 

− rejestrator przeznaczony do rejestrowania i transmitowania danych:  dwukierunkowego 
przepływu i ciśnienia (10 szt.) lub dwukierunkowego przepływu (5 szt.) umiejscowiony  
w studni lub studzience pomiarowej, 

− łączniki rurowo-kołnierzowe, zwężki i inne elementy montażowe – w ilości i rozmiarach 
niezbędnych do montażu wszystkich przepływomierzy kołnierzowych i zasuw.  

b)  wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego i oprogramowanie 
− komputer stacjonarny (serwer)  z dwoma tabletami do konfiguracji punktów 

pomiarowych oraz archiwizacji i analizy pomiarów doraźnych, 

− oprogramowanie  do analizy i  archiwizacji danych współpracujące z wszystkimi rejestratorami 
do monitoringu wody w jednym systemie. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
a)  Wymagania stawiane dla studni betonowych: 

− studnie rewizyjne fi 1200 mm z kręgów z betonu wibroprasowanego B55, o wskaźniku 
wodoszczelności≥8, 

− elementy studzienek łączyć na uszczelkę gumową, z zastosowaniem smarów poślizgowych,               
- prefabrykowany element dna studzienki (dennica), 

− studnie zwieńczone zwężką redukcyjną 1200/625 lub przykryte płytą betonową z otworem  
fi 600mm, 

− regulacja wysokości osadzenia włazów za pomocą betonowych pierścieni dystansowych,  
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− na studzienkach włazy z żeliwa szarego typu D400 z wkładką tłumiącą. Włazy muszą posiadać 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 124:2000, 

− studzienki wyposażone w stopnie włazowe stalowe w otulinie poliamidowej, 
− wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obydwu stron zaprawą cementową marki 

M5. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć powłoką z BITGUM x2 w ilości 
3kg/ m2 izolowanej powierzchni. W przypadku gruntów nawodnionych powierzchnię 
zewnętrzną studni dodatkowo zabezpieczyć izolacją 2xpapa na lepiku do wysokości 0,5 
powyżej zwierciadła wody gruntowej, 

− studzienki ustawiać na płycie z betonowej z betonu B20 grub. 15cm na podsypce piaskowej 
zagęszczonej gr. 15 cm. 

b)  Wymagania stawiane dla studzienek pomiarowych: 
− studnie rewizyjne Ø 400 mm z PCV o głębokości 500mm, 
− na studzienkach włazy dla rury litej Ø 400, metalowe o wytrzymałości min. 7,5 tony zamykane 

na śruby, 
− studzienki ustawiać na płycie z betonowej z betonu B20 grub. 10 cm na podsypce piaskowej 

zagęszczonej gr. 15 cm, 
− w dnie studzienki - odwodnienie do gruntu i przepust dla kabli czujnika przepływomierza oraz 

rury PEHD DN20-25 do pomiaru ciśnienia (jeśli jest wymagany), 
− w studzienkach przewidzianych do pomiaru ciśnienia zastosować ocieplenie pod włazem 

korkiem styropianowym o grubości min. 150mm. 
 
c)  Wymagania stawiane dla armatury i kształtek żeliwnych: 

Zasuwy kołnierzowe; 
− ciśnienie nominalne PN16, 
− gładki przelot bez gniazda, 
−  miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitną, 
− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563, 
− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem, 
− uszczelnienie wrzeciona  uszczelkami typu O-ring, 
− zewnętrze uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierścień dławicowy 

wykonane z elastomeru, zapewniające bardzo dokładne uszczelnienie wrzeciona, 
− śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 
− kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 
Kształtki żeliwne: 
− materiał; żeliwo sferoidalne, 
− owiercenia kołnierzy wg PN-EN 1092-2, 
− uszczelki płaskie ze stabilną wkładką stalową ułatwiającą montaż wykonane  

z elastomeru,wszystkie połączenia skręcane wykonać przy pomocy śrub, nakrętek i podkładek 
wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4. 

 
d)  Wymagania stawiane dla kołnierzowych przepływomierzy elektromagnetycznych: 

− przepływomierze z przyłączami kołnierzowymi  w wersji do zabudowy w studni betonowej, 
− pomiar dwukierunkowy z dokładnością min. 0,5 % 
− zasilanie bateryjne  bez konieczności  budowy przyłączy energetycznych w punktach 

pomiarowych. 
Informacje dotyczące czujnika pomiarowego:  
− przyłącze kołnierzowe w zależności od średnicy PN10 lub PN16 wg EN-1092-1 (ISO 7005) 
− stopień ochrony czujnika IP68, 
− przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów nocnych 
− wykładzina z elastomeru (twarda guma). 
− atest PZH do kontaktu z wodą pitną, 
− dokładność pomiaru 0,5% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro, 
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− temperatura otoczenia: -20... + 60 °C, 
− przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych  

w pamięci czujnika, 
− możliwość zabudowy czujnika na dowolnym rurociągu (pionowym, poziomym, ukośnym). 
Informacje dotyczące przetwornika pomiarowego: 
− przetwornik o stopniu ochrony IP68 umożliwiający zalanie przetwornika,  
− wszystkie przyłącza MIL (militarne zapewniające IP68)  
− wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przodu i w tył, stanu baterii, 

prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii 
− 3 stopniowy status naładowania baterii na wyświetlaczu 
− menu programowania w języku polskim 
− zabezpieczenie dostępu do menu programowania hasłem 
− temperatura otoczenia: -20...+ 60 °C 
− czas pracy baterii min. 5 lat przy jednym przekazie na dobę 
− stopień ochrony baterii IP68 
− przechowywanie wartości liczników w przód / tył, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w 

pamięci czujnika  
 
e)  Wymagania stawiane dla ingerencyjnych przepływomierzy elektromagnetycznych: 

− przepływomierze do montażu przez zasuwę opaski do nawiercania - pod ciśnieniem  
(bez przerywania pracy rurociągu)dwukierunkowy pomiar prędkości i przepływu od 0,02 m/s 
do 5 m/s,  

− dokładność ±2 mm/s lub 2%,  
− jednostki pomiarowe do wyboru: mm, metry, stopy, litry, m3, stopy3, ImpGal, USGal, 

MegaImpGal, MegaUSGal, sekundy, minuty, godziny, dni, 
− bateria litowa wbudowana umożliwiająca 4 lata pracy urządzenia, 
− rejestracja wewnętrzna: zliczanie "w tył", "w przód", "netto", 
− wyjścia: RS232 programowalne: prędkość punktu, prędkość średnia, przepływ chwilowy, 

wartość całkowita, jakość sygnału, 2 wyjścia impulsowe, izolowane, możliwość ustawienia:  
1 kanał przepływ "w przód", 2 kanał przepływ "w tył" lub 1 kanał przepływ, 2 kanał kierunek, 

− Złącze IP68, wodoodporne, 10 pinowe, wojskowe, 
− zakresy temperatur: elektronika: –20ºC ÷ +60ºC, element wsuwany: niezamarznięta woda do 

+60ºC, 
− odporność na ciśnienie do 20 bar,  
− szybkozłącze do pomiaru ciśnienia 1/8” Rectus typ 21, 
− dporność środowiskowa: IP68, zanurzenie na głębokość do 10 m (z osłoniętym złączem) 
− połączenie gwintowane do zaworu 1",   
− przystosowany do użytkowania na rurach od DN100 do DN2000, 
− waga: < 3,5 kg, 
− konstrukcja stal nierdzewna 316, PVC Nr WRAS 0307509, elementy zewnętrzne: stal 

nierdzewna 316, obudowa: wzmacniany ABS, 
− certyfikaty: kalibracja z miernikiem odniesienia wg procedur COFRAC. 

 
f)  Wymagania stawiane dla rejestratorów przeznaczonych do rejestrowania i transmitowania danych 

współpracujących z przepływomierzami elektromagnetycznymi: 
− wielokanałowy rejestrator telemetryczny (M2M) przeznaczony do rejestrowania  

i transmitowania danych przez sieci 2G i 3G (z obsługą SMS i GPRS)  
− w pełni zintegrowany, zawierający w jednej obudowie: rejestrator, modem, baterię i antenę 

wewnętrzną oraz przetwornik ciśnienia (jeśli jest wymagany) 
− wbudowane gniazdo anteny zewnętrznej 
− podłączenie anteny zewnętrznej automatycznie odłącza antenę wewnętrzną 
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− dwukierunkowa komunikacja zapewniająca automatyczne wypełnianie luk danych i zdalną 
konfigurację rejestratora 

− alarmy: alarmy czteroprogowe z histerezą i stałością, profilowe i w oknie czasowym  
- niezależnie konfigurowane na każdym kanale  

− programowanie alarmów: zdalnie lub lokalnie  
− automatyczna aktualizacja danych po wystąpieniu alarmu i częstsza aktualizacja danych po 

alarmie - dla jednego lub wszystkich kanałów 
− przedziały rejestracji: programowane pomiędzy 1 minutą a 1 godziną 
− wbudowany przetwornik ciśnienia (jeśli jest wymagany) 
− uśrednianie i statystyczny zapis ciśnienia:  rejestracja, transmisja i wizualizacja  

w oprogramowaniu dyspozytorskim ciśnienia przejściowego w postaci wartości średnich, 
maksymalnych, minimalnych i odchylenia standardowego  

− wbudowany detektor wykrywania ruchu 
− monitorowanie i transmisja danych stanu baterii wewnętrznej 
− zasilanie z wbudowanej,  wymiennej baterii litowej 
− żywotność baterii min.  5 lat, przy jednej transmisji danych na dobę 
− wbudowane gniazdo zasilania zewnętrznego 
− wbudowany w przetwornik ciśnienia pomiar temperatury wody 
− karta SIM wymieniana przez użytkownika 
− zakres wejścia ciśnieniowego: 0-100 m.s.w. - programowalna rozdzielczość wejścia 

ciśnieniowego: +/- 0,5% lub 0,1% pełnej skali 
− konfigurowalne rodzaje kanałów (w zależności od modelu): napięcie, zdarzenie, zmiana stanu, 

licznik, częstotliwość lub enkoder 
− wejścia cyfrowe: zliczanie impulsów w zaprogramowanych odstępach czasu, zmiana stanu  

i zdarzenie zapisywane zgodnie z czasem wystąpienia 
− wbudowany modem GSM obsługujący częstotliwości zgodne z 2G/3G 
− interwał transmisji danych:  od 1 min do  1 miesiąca w zaprogramowanej dacie i godzinie 
− port szeregowy: pełny duplex, transmisja asynchroniczna 
− szybkość transmisji szeregowej: od 1200 bit/s do 38400 bit/s 
− pamięć nieulotna, 512 kb, alokowana pomiędzy kanałami zależnie od potrzeb (max 64 kb dla 

jednego kanału), 
− wbudowany zegar czasu rzeczywistego z uwzględnieniem roku przestępnego 
− automatyczna synchronizacja zegara z lokalną siecią GSM 
− przechowywanie danych: zapis cykliczny lub zapis aż do zapełnienia pamięci 
− wodoodporność rejestratora zgodna z IP68  
− wszystkie złącza: militarne, zgodne z IP68  
− zakres temperatury pracy: –20°C do +60°C 

 
g) Wymagania dotyczące stanowiska dyspozytorskiego do komunikacji z terenowymi punktami 

pomiarowymi, archiwizacji i analizy danych pomiarowych.    
komputer stacjonarny (serwer) z dwoma monitorami, o parametrach technicznych nie gorszych niż: 
− Procesor o architekturze x64 wyposażony w liczbę rdzeni/wątków nie mniejsze niż 6/6  

o częstotliwości zegara nie mniejszej niż 2,8GHz (w trybie turbo nie mniejszej niż 4GHz), 
wyposażony w zintegrowaną grafikę z cyfrowym wyjściem, Podręczną pamięć  
cache L3 nie mniejszą niż 9MB współpracujący z pamięcią RAM DDR4-2666, 

− Płyta główna:  
• Obsługa RAID 0, RAID 1, 
• Port wideo 2x HDMI, 
• Porty USB 4 x USB 2.0, 2x USB 3.0 lub nowsze, 
• Wbudowana karta dźwiękowa, 
• Interfejs sieciowy LAN 1 x 10/100/1000 Mbit/s, 

− Zainstalowana pamięć RAM minimalnie 16GB DDR4, 
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− Karta graficzna obsługująca minimalnie dwa monitory jednocześnie w standardzie DVI/HDMI, 
− Dysk talerzowy 2x 1TB 3,5” 7200 obr. min., 
− Napęd Optyczny DVD-RW, 
− Obudowa mini Tower, 
− Zasilacz ATX min. 450W 80,  
− System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL zainstalowany system operacyjny nie 

wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny, to jest: 
• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny 

z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych, 

• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 

• Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, 

• Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika, 

• Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  
• Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 
• Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, 
• kompatybilny z oprogramowaniem do analizy i  archiwizacji danych współpracującym  

z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. 
− Klawiatura i mysz optyczna, 
− 2x monitor min 24” w standardzie FHD lub wyższym, złącza 1x DVI 1x HDMI, 
− Zasilacz awaryjny UPS gwarantujący podtrzymanie zasilania na czas nie krótszy niż 30 minut, 
− Oferowane urządzenia winny posiadać deklarację zgodności CE. 

 
h) Wymagania dotyczące dwóch tabletów do konfiguracji punktów pomiarowych oraz archiwizacji  

i analizy pomiarów doraźnych.    
Parametry techniczne nie gorsze niż:   
− Przekątna ekranu nie mniejsza niż 10.1”, 
− Procesor o architekturze x64 wyposażony w liczbę rdzeni/wątków nie mniejsze niż 4/4 

o częstotliwości zegara nie mniejszej niż 1,44GHz, wyposażony w zintegrowaną grafikę, 
podręczną pamięć cache nie mniejszą niż 2MB, 

− Pamięć wbudowana nie mniejsza niż 32GB, 
− Pamięć operacyjna RAM nie mniej niż 2GB, 
− Złącza USB  nie mniej niż 1, 
− Komunikacja: Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n, 
− System operacyjny Windows 10 64bit PL zainstalowany system operacyjny nie wymagający 

aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny, to jest: 
• Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny 

z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych, 

• Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 

aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, 
• Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 

„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego, 
• Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 

wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika, 
• Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),  
• Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, 
• Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, 
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• kompatybilny z oprogramowaniem do analizy i  archiwizacji danych współpracującym  
z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody w jednym systemie. 

− Pokrowiec ochronny, 
− Oferowane urządzenia winny posiadać deklarację zgodności CE. 

 
 

i)  Wymagania dotyczące oprogramowania do archiwizacji i analizy danych: 
− program zarządzający systemem monitorowania, powinien być własnością Zamawiającego 
− Zamawiający nie powinien korzystać z serwera firmy zewnętrznej (hosting), ponosząc 

dodatkowe koszty związane  z obsługą systemu oraz narażając się na błąd związany  
z przepływem informacji między dwoma operatorami jednego systemu, 

− program powinien zawierać mapę obszaru podlegającego monitoringowi wraz z możliwością 
dostępu do punktów monitoringu, oddalonych w terenie, z poziomu tzw. punktów aktywnych na 
w/w mapie (na zasadzie „kliknij myszką na wybrany punkt”) oraz poprzez listę z nazwami 
miejsc lub listę numerów ID punktów, 

− program powinien zapewnić możliwość obsługę minimum 500 wielokanałowych rejestratorów 
terenowych (punktów pomiarowych), 

− program powinien obliczać przepływy maksymalne, minimalne, średniodobowe oraz obliczać 
przepływy objętościowe w dowolnych przedziałach czasowych, a także porównywać dobowe 
charakterystyki przepływów (blokowanie linii wzorcowego przepływu i porównywanie ich  do 
analogicznych z różnych okresów), 

− zamawiający powinien posiadać możliwość tworzenia, w programie wizualizacyjnym, 
dowolnych algorytmów dzięki mnożeniu, dzieleniu, dodawaniu bądź odejmowaniu danych  
w postaci tabelarycznej i w formie wykresów z poszczególnych rejonów, punktów 
pomiarowych i rodzaju danych - co pozwala na precyzyjną ocenę sprawności hydraulicznej 
systemu, a w szczególności ocenę strat wody w poszczególnych rejonach sieci wodociągowej, 

− Zamawiający powinien posiadać możliwość samodzielnego konfigurowania rejestratorów  
w terenie dzięki posiadaniu pakietu kompatybilnych programów konfiguracyjnych 
przeznaczonych do instalacji na komputerach przenośnych typu laptop i palmtop, 

− program powinien automatycznie sumować (wg. utworzonego przez operatora – algorytmu) 
ilości wody zużywanej w strefie, po zsumowaniu wody wpływającej i wypływającej  ze strefy  
- uwzględniając jej wielokierunkowe zasilanie, 

− Zamawiający  powinien posiadać możliwość dokonywania samodzielnych zmian w programie 
poprzez dodawanie nowych punktów bądź eliminowanie zbędnych na mapie wizualizacyjnej.  

− Zamawiający powinien mieć możliwość konfigurowania zdalnego alarmów dla poszczególnych 
punktów pomiarowych. W celu dokonywania powyższych czynności powinien mieć pełen 
dostęp do systemu, nie posiłkując się operatorem zewnętrznym (hostingiem), 

− Zamawiający powinien mieć możliwość wysyłania instrukcji do punktu monitorującego w celu 
dokonywania zmiany w ustawieniach alarmów,  

− Zamawiający powinien posiadać możliwość zmiany jednostek i  automatycznego tworzenia 
sumarycznych wykresów z dowolnej ilości rejestratorów (suma  kilku przepływów), jak 
również  powinien mieć możliwość jednoczesnego porównania wykresów z dowolnej ilości 
rejestratorów, 

− transmisja danych z rejestratorów powinno odbywać się poprzez GPRS lub kodowane, binarne 
SMS bezpośrednio na własne, stałe  AP lub na modem GSM podłączony do komputera 
operatora, 

− program powinien być kompatybilny z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody 
− program ma być zabezpieczony kluczem (hasłem) w celu ochrony przed dostępem osób 

niepowołanych,                                                                                                                     
− program zapewni dostęp do 1 stanowiska w dyspozytorni Zamawiającego oraz zdalny dostęp 

przez sieć komputerową umożliwiające  podgląd i analizę danych                                                                                    
− program powinien archiwizować dane z rejestratorów w sposób ciągły i długookresowy przez 

okres min. 2 lat. 
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j)  Pozostałe wymagania: 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia jest w szczególności zobowiązany do: 
− dostarczenia oceny higienicznej zastosowanych materiałów i wyrobów zgodnie  

z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 2017 poz. 2294) - Wszelkie koszty związane  
z wykonaniem w/w prac leżą po stronie Wykonawcy, 

− Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
dostarczonego systemu i  urządzeń, 

− Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres minimum 2 lat na cały 
zakres przedmiotu zamówienia, 

− w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania nieodpłatnych 
czynności serwisowych wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, bieżącej 
nieodpłatnej wymiany baterii w ilości koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania systemu 

− ponoszenia kosztów opłat abonamentu kart SIM 
Wymagania dotyczące serwisu: 
− Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował serwisem gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym zlokalizowanym na terenie kraju. 
− Wymagany czas reakcji serwisu w dni robocze – 48 godzin od zgłoszenia. 


