
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Specyfikacji  
stanowiący Załącznik Nr 2 do umowy nr  TBS/………/ 2018 

 

Strona 1 z 5 
 

 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, 
w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., 
przeciwpożarowych wyłączników prądu, w budynkach mieszkalnych oraz w biurach TBS 
Warszawa Południe Sp. z o.o. zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.1332), Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719),  
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017.1332) oraz zasadami 
określonymi w Polskich Normach, a także naprawa, wymiana uszkodzonych 
urządzeń/elementów ppoż. lub uzupełnienie brakujących. 
 

 

I. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 
 

1. Wykonanie usługi przeglądu technicznego następujących urządzeń: 
 

• zaworów hydrantowych ZH- 52 w liczbie 95 szt., 

• hydrantów HW- 52 z wężami hydrantowymi w liczbie 38 szt., 

• hydrantów HW – 25 z wężami hydrantowymi w liczbie 7szt., 

• hydrantów HW – 33 z wężami hydrantowymi w liczbie 8 szt., 

• gaśnic proszkowych GP 2X w liczbie 2 szt., 

• gaśnic proszkowych GP 4X w liczbie 68 szt., 

• gaśnic proszkowych GP 6X w liczbie 37 szt., 

• gaśnic śniegowych GS 5X w liczbie 1 szt., 
 

wraz z badaniem wydajności hydrantów i zaworów hydrantowych, poprzez wykonanie 
prób ciśnieniowych. 

 
2. Poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych, 

stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych, jeżeli ostatnia próba została 
przeprowadzona przed rokiem 2013 (przed upływem okresu ważności ostatniego 
badania). Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych wykonywane będzie na podstawie 
odrębnego zlecenia i rozliczane zgodnie z cennikiem wynikającym z przyjętej oferty. 

 
3. Przeprowadzenia kontroli miejsc składowania materiałów łatwopalnych 

oraz stwierdzenia braku wyposażenia budynków w: 
 

• podręczny sprzęt gaśniczy, 

• oznakowanie ewakuacyjne, 

• oznakowanie przeciwpożarowe, 
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• instrukcje przeciwpożarowe obiektów, 

• inne niż wyżej wymienione elementy konieczne, 
 

 
4. Przeprowadzenia kontroli drzwi pożarowych polegającej na: 

 
- ogólnej kontroli wzrokowej kompletności drzwi i ich osprzętu, 
- kontroli kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe), 
- oceny swobody ruchu skrzydła, 
- kontroli poprawności funkcji zamykania drzwi, 

- kontroli poprawności zadziałania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi 
dwuskrzydłowe), 

- weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza, 
- kontroli prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, 
- sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, 
- kontroli i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, 
- kontroli funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, 
- kontroli zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, 
- kontroli osadzenia ościeżnicy, 

  - po wykonaniu czynności, każde drzwi przeciwpożarowe powinny być zaopatrzone 
w naklejkę kontrolą z napisem „SPRAWDZONE” wraz z datą następnego badania, 
a w przypadku konieczności naprawy „DO NAPRAWY”. 

 
5. Kontrola przeciwpożarowych wyłączników prądu, polegająca na: 

 
- lokalizacji wyłącznika i prawidłowości oznaczenia, 
- sprawdzeniu wizualnego stanu technicznego wyłącznika prądu, 

  - sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie 
wyłącznika ppoż. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika, 

 - sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest 
niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż., itd.), 

- kontrola wind, jeśli takie są na obiekcie (gdzie się zatrzymują), 
 

6. Kontrola oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), polegająca na: 

- badaniu natężenia oświetlenia, 
- czasu podtrzymania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego, 
- wykonaniu pomiarów elektrycznych. 

 

Uzupełnienie wyposażenia budynków w ww. elementy wykonywane będzie na podstawie 
odrębnego zlecenia i rozliczane zgodnie z cennikiem wynikającym z przyjętej oferty. 

 

II. Dokumentacja i odbiór usługi: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów zgodnie z zakresem wynikającym 
z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.  
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Wyniki przeglądów należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja 
powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf jak również w formie 
papierowej. Wszelkie nieprawidłowości powinny być udokumentowane w formie zdjęć 
i załączone do składanej dokumentacji w formie elektronicznej nagranej na płycie CD. 
Dokumentację z wykonanych przeglądów budynków, których termin przeglądu upływa 
w dacie zakończenia danego etapu Wykonawca składa Zamawiającemu do weryfikacji 
załączając zestawienie zbiorcze przedłożonej dokumentacji. 
 
Wzory protokołów z wykonania usługi przeglądu technicznego muszą być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi wzorami w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wzory protokołów 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym najpóźniej 5 dni po podpisaniu Umowy.  
 
Protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać: 
 
 

• nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę, 

• nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację, 

• datę i miejsce wykonania kontroli, 

• rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami 
i informacją o ich położeniu w budynku, 

• wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju 
i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu 
koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego 
do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, 

• wyniki badań i pomiarów, pisemną ocenę stanu urządzeń ppoż., 

• podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości 
koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia 
w terminie późniejszym, 

• czytelny podpis wykonawcy. 
 
Gaśnice, hydranty, zawory hydrantowe oraz drzwi ppoż.,  powinny otrzymać indywidualną 
cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy kontrolującej z podpisem wykonawcy oraz datą 
wykonania i ważności przeglądu). 
 
Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne 
doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych 
sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami: 
 

- świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy gaśnic 
wystawionymi przez jednego z producentów gaśnic, 
- świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy 
hydrantów i przeprowadzania pomiarów ciśnienia i ich wydajności, 
- świadectwem kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji 
do 1 kV, 
- świadectwem, certyfikatem, autoryzacją do wykonywania konserwacji i/lub naprawy drzwi 
ppoż. 
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Dokumenty poświadczające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji wymienionych 
producentów winny być wystawione na firmę (Wykonawcę), a nie na pracowników 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prolongaty stosownych autoryzacji 
na okres realizacji zamówienia, w przypadkach, gdyby ich ważność upływała wcześniej.  

 

III. Dokumentacja i odbiór usługi: 
 

Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie 
przeprowadzania przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży 
hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, a także drzwi ppoż. 
 
Przeglądy zostaną przeprowadzone w oparciu o: 
 
załącznik nr 1 – Wykaz budynków 
załącznik nr 2 - Tabela: Zestawienie urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży, 
hydrantów, drzwi ppoż. w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. 
załącznik nr 3 – Tabela: Zestawienie drzwi ppoż. w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z 
o.o. 
 
 
Szczegółowe harmonogramy przeglądów budynków w poszczególnych obiektach winny być 
opracowane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty podpisania umowy 
z uwzględnieniem terminów ostatecznych wykonania przeglądów, o których mowa 
w kolumnie „data kolejnego przeglądu do dnia” w Tabeli: Zestawienie urządzeń 
przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży, zaworów hydrantowych i hydrantów w budynkach 
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu 
zamówienia. 
 
Odbiór poszczególnych kontroli następuje komisyjnie poprzez spisanie protokołu odbioru 
podpisany przez osoby uprawnione, które sporządziły dany protokół.  
 
 
Wykonawca zapewnia: 
 
- niezbędne do wykonania usługi narzędzia,  w tym urządzenie pomiarowe typu Hydro-Test ( 
(posiadające aktualne świadectwo wzorcowania).  
 
- co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia niezbędne do wykonywania 

przedmiotowych usług, poświadczone np. świadectwami czy certyfikatami, 
autoryzacjami do konserwacji i/lub naprawy wyposażenia i urządzeń ppoż. 
wystawionymi przez producentów. 
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IV   Cena oferty 

 

Cena jednostkowa ryczałtowa brutto wykonania usługi przeglądów w formularzu ofertowym, 
obejmuje także: 
 
- koszt dojazdów i wykonania przeglądów z podziałem na poszczególne budynki, 
- sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów okresowych. 
 

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 

załącznik nr 1 – Wykaz budynków 
załącznik nr 2 - Tabela: Zestawienie urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, węży, 
hydrantów, drzwi ppoż. w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. 
załącznik nr 3 - Tabela: Zestawienie drzwi ppoż. w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z 
o.o. 
 
 
 
 


