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Nr sprawy: O-OZP-22-10/4/21 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

            Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, kontroli i doradztwa w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny przy ul. Chocimskiej 24, Powsińskiej 61/63  oraz ul. Dolnej 40 w 
Warszawie. 
 
Okres realizacji usługi 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

  
I. Podstawowy Zakres Usługi dla dwóch  obiektów Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 24 i 

Powsińskiej 61/63 w Warszawie obejmuje wykonanie następujących czynności: 
 

1. Prowadzenie szkoleń okresowych  dla wszystkich pracowników ok. 350 osób dot. ppoż. (w 
czasie do 3 miesięcy po podpisaniu umowy).  

2. Zorganizowanie oraz przeprowadzenie próbnych ewakuacji pracowników w obiektach NIZP-
PZH zgodnie z przepisami dot. ochrony ppoż. Po zakończeniu ewakuacji  przygotowanie 
sprawozdania z jej przebiegu. 

3. Zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych, tj. gaśnic i hydrantów w 
sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne działanie, oraz utylizację niesprawnych gaśnic. 
Gaśnice – ok. 163 szt. - Ilości dotyczą budynków na ul. Chocimskiej, ul. Powsińskiej oraz ul. 
Dolnej. 
Hydranty – ok.  76 szt. – Ilości dotyczą budynków na ul. Chocimskiej i ul. Powsińskiej. 

4. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Przeszkolenie pracowników w 
ramach ćwiczeń (do 30 osób) z obsługi  sprzętu przeciwpożarowego. 

5. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego zagrożenia.  

6. Nadzoru nad prawidłowym rozmieszczeniem, stanem gotowości oraz  kontrolą i prawidłowym 
wyznaczaniem, oznakowaniem i utrzymaniem dojazdów pożarowych, przejść i dróg 
ewakuacyjnych, środków łączności, alarmowania, punktów czerpania wody do celów 
gaśniczych. 

7. Zgłaszanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn, urządzeń, instalacji i aparatury 
grożących pożarem. 

8. Udział w opracowaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.  

9. Planowanie potrzeb w zakresie remontów, inwestycji i bieżących zakupów dotyczących 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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10. Stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w NIZP-PZH. 
11. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej NIZP-PZH.  
12. Sporządzenie sprawozdania, na koniec każdego miesiąca, z przeprowadzonych czynności. 

 
 
 
 

Podstawowy Zakres Usługi dla obiektu Zamawiającego przy ul. Dolnej 40 w Warszawie obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 
 

1. Zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych tj.  gaśnic w sposób 
gwarantujący ich sprawne i niezawodne działanie, oraz utylizację niesprawnych gaśnic. 

2. Nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem gotowości oraz  kontrolą i 
prawidłowym wyznaczaniem, oznakowaniem i utrzymaniem dojazdów pożarowych, przejść i 
dróg ewakuacyjnych, środków łączności, alarmowania, punktów czerpania wody do celów 
gaśniczych. 
 

Kompleksowa usługa obejmująca wyżej wymienione czynności dla trzech lokalizacji w  Narodowym 

Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, płatna będzie ryczałtowo w stałej 

kwocie miesięcznej  zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. 

 

 

 

 

II. Szczegółowy Zakres Usługi obejmuje wykonanie następujących czynności: 
 

1. Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków NIZP-PZH znajdujących się 
przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie(maksymalnie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy). 
Zamawiający posiada plan budynków w wersji edytowalnej elektronicznej. 
 

2.  Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku głównego NIZP-PZH przy ul. 
Powsińskiej 61/63 w Warszawie (maksymalnie do 2  miesięcy od dnia od podpisania umowy).  
Zamawiający posiada plan budynku w wersji papierowej. 

 
Usługi za wykonanie Instrukcji płatne będą dodatkowo za każdą oddzielnie w kwocie 
zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy. 
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III.           Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

 

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do przeprowadzania kontroli i napraw urządzeń 

przeciwpożarowych. 

2. Wykonawca musi  posiadać uprawnienia co najmniej Inspektora  ochrony przeciwpożarowej.    

3. Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku 

Inspektora  ochrony przeciwpożarowej lub specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej.  

4. Przez cały okres trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną i opłaconą polisę 

ubezpieczeniową, potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy za szkody wyrządzone 

na osobie i mieniu na kwotę nie niższą niż:  2 00 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) 

na jedno i wszystkie zdarzenia. Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną 

ubezpieczeniową również podwykonawców, jeżeli będą realizować przedmiot zamówienia. Kopia 

polisy OC stanowi załącznik nr 4 do Umowy. 

5. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed 

wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

6. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia OC lub nieprzedstawienia Zamawiającemu polisy 

zgodnie z ust. 3, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia (ze skutkiem 

natychmiastowym). Rozwiązanie umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie skutkowało naliczeniem 

kar umownych. 

7. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zapewni pracowników lub współpracowników 

z odpowiednimi kwalifikacjami, spełniających wyżej opisane wymagania. Lista pracowników 

dedykowanych do realizacji niniejszej Umowy stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewykonaniem 

obowiązków wynikających z Umowy. 

9. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej Umowy zobowiązany 

jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji Usługi będącej 

przedmiotem zamówienia na okres 12 miesięcy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia podwykonawcom części przedmiotowego 
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zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca powierzy jakieś zadania podwykonawcy zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego w formularzu ofertowym. 

 

 

Zamawiający informuje o konieczności odbycia wizji lokalnej przed terminem składania ofert, po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:30 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu 
należy skontaktować się z Panem Pawłem Olszewskim, e-mail:polszewski@pzh.gov.pl tel:880010199, 
lub Panem Miłoszem Skierniewskim e-mail: mskierniewski@pzh.gov.pl tel: 666 893 018.  
 

tel:880010199

