
Opis Przedmiotu Zamówienia

    Przedmiotem  zamówienia  jest kompleksowe  świadczenie  usług  w  zakresie  ochrony 

przeciwpożarowej  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991r.  o   ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178  poz. 1380 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia  07 czerwca 2010r. w sprawie  ochrony przeciwpożarowej 

budynków,  innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.  U.  z 2010r. Nr 109, poz.  719),  a w 

szczególności do:

a) bieżącego nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w budynkach i lokalach Urzędu 
Miasta Płocka,

b) przedkładania propozycji poprawy stanu ochrony ppoż. oraz dostosowania obiektów  do 
wymogów ochrony ppoż. w związku ze zmianą ich przeznaczenia bądź nowymi regulacjami 
prawnymi,

c) prowadzenia  pełnej  dokumentacji  przeciwpożarowej  określonej  przepisami  ustawy  o 
ochronie  przeciwpożarowej  i  przepisami  wykonawczymi  do  niej,  w  tym  m.in. 
opracowywanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

d) pełnienia  nadzoru  nad  terminowymi  przeglądami  oraz  serwisowaniem  technicznym 
zabezpieczeń  przeciwpożarowych,  systemu  sygnalizacji  pożarowej,  podręcznego  sprzętu 
gaśniczego,

e) przeprowadzania szkoleń pracowników  Zleceniodawcy,
f) organizowanie i przeprowadzanie próbnych ewakuacji, w terminach obowiązujących w tym 

zakresie,
g) zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi,  ich ochrony i ochrony mienia na wypadek pożaru 

lub innego miejscowego zagrożenia,
h) przeprowadzania  kontroli  siedzib  Obwodowych  Komisji  Wyborczych  w  przypadku 

zarządzonych wyborów, referendum itp.,
i) przeglądów, konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach i lokalach 

Urzędu Miasta Płocka, w terminach obowiązujących w tym zakresie,
j) przeprowadzania  prób  funkcjonalności  instalacji  hydrantowej  wewnętrznej,  węży 

hydrantowych, instalacji zaworów hydrantowych, instalacji systemu wentylacji pożarowej, 
w terminach obowiązujących w tym zakresie,

k) przeglądów,  konserwacji  i  napraw  stałych  urządzeń  gaśniczych  oraz  drzwi 
przeciwpożarowych  w  budynkach  i  lokalach  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  terminach 
obowiązujących w tym zakresie,

l) wymiany i utylizacji zużytego proszku gaśniczego,
m) dostarczanie  protokołów  z  przeprowadzanych  prób  funkcjonalności,  przeglądów, 

konserwacji oraz napraw.

Termin wykonania usługi: od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

Dotyczy budynków i lokali Urzędu Miasta Płocka:

a) pl. Stary Rynek 1 ( kompleks budynków A, B, C, E),

b) pl. Stary Rynek 2,

c) pl. Stary Rynek 8,

d) ul. Piekarska 16,

e) ul. Kolegialna 9,

f) ul. Misjonarska 22,

g) ul. Tumska 9.

h) al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6,

i) pl. Dąbrowskiego 4 (dot. przeglądu gaśnic),

j) al. Armii Krajowej 62 (dot. przeglądu gaśnic),



k) al. Jana Kilińskiego 8 (dot. przeglądu gaśnic).

Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Zleceniobiorca musi posiadać:

1) w zakresie podręcznego sprzętu gaśniczego:

a)  autoryzację  producentów  gaśnic  na  przeglądy  i  naprawę  (  Ogniochron,  GZWM, 

KZWM i GAZTECH),

b) uprawnienia pracowników firmy do serwisu podręcznego sprzętu gaśniczego.

2) w zakresie sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej:

a)  autoryzację producenta  systemów  sprzętu  do  badań  ciśnienia  statycznego  i 

dynamicznego w zakresie  hydrantów DN 25/52/75 i DN 110,

b)  certyfikowany  program  do  obliczeń  wydajności  dynamicznej  sieci  hydrantowej  i 

sprawności systemu przeciwpożarowego,

c) certyfikowany/normatywny sprzęt do prób sprawnościowych sieci hydrantowej,

3) W zakresie uprawnień Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej:

a)  ukończone  studia  pożarnicze  w  Szkole  Głównej  Służby  Pożarniczej  lub  studia 

licencjackie w Szkołach Aspirantów Pożarnictwa,

b) staż pracy w ochronie przeciwpożarowej – lat 5.

4) Certyfikat Jakości Usług Przeciwpożarowych.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki.

Załączniki:

1. Spis gaśnic i hydrantów,

2. Spis drzwi ppoż.

3. Wzór umowy.


