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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kontroli technicznej systemów oddymiania 
klatek schodowych, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 
r. Nr 57, poz. 353), 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 nr 109 poz. 719),  ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) oraz zasadami określonymi w Polskich 
Normach. 
 

  

I. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 
 

1. Wykonanie usługi kontroli technicznej następujących urządzeń systemów oddymiania: 
 

• Centrali oddymiających 

• Czujek optycznych dymu 

• Okien lub klap oddymiających z siłownikiem/siłownikami 

• Układów zasilania rezerwowego (akumulatorów) 

• Ręcznych przycisków oddymiania i przewietrzania 

• Oznakowania przycisków oddymiania 

• Pozostałych elementów wchodzących w skład systemu 

Polegającej na przeprowadzeniu prób zadziałania poszczególnych urządzeń systemów 
oddymiania i prześledzenia prawidłowości działania urządzeń w przypadku wykrycia 
zagrożenia. 

 

Uzupełnienie wyposażenia i naprawa ww. elementów wykonywana będzie na podstawie 
odrębnego zlecenia i rozliczana zgodnie z cennikiem wynikającym z przyjętej oferty. 

 

II. Dokumentacja i odbiór usługi: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji kontroli zgodnie z zakresem wynikającym 
z niniejszej specyfikacji oraz obowiązków umownych.  
Wyniki kontroli należy spisać w protokołach i załącznikach do protokołów. Dokumentacja 
powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie pdf oraz xls; doc. dla każdego 
obiektu z osobna,  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. 
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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 kontrolę 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, 

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

• czytelny podpis wykonawcy. 
 
Urządzenia powinny otrzymać indywidualną cechę aktualizacji (nalepkę z nazwą firmy 
kontrolującej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datą wykonania i ważności 
przeglądu). 
 

III. Dokumenty  potwierdzające uprawnienia do przeprowadzania kontroli. 
 
Kontrole, o których mowa powinny przeprowadzić osoby posiadające stosowne 
doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych 
sprzętu objętego zamówieniem, potwierdzone następującymi dokumentami: 
 

a)  świadectwa lub certyfikaty, autoryzacje do konserwacji i/lub naprawy systemów 
oddymiania wystawionymi/autoryzowanymi przez jednego z producentów systemów 
oddymiania, 
 
b) świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji 
do 1 kV.  
 

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.  
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Wykonawca powinien dysponować certyfikowanym urządzeniem do kontroli napięcia 
i pojemności akumulatorów (testerem). 

 

IV. Dokumentacja i odbiór usługi: 
 

Wykonawcą zamówienia mogą być podmioty posiadające doświadczenie w zakresie 
przeprowadzania kontroli technicznych systemów oddymiania. 
 
Przeglądy zostaną przeprowadzone w oparciu o: 
 
załącznik nr 1 – Wykaz budynków 
załącznik nr 2 - Tabela: Zestawienie systemów oddymiania klatek schodowych  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 kontroli, o których mowa w kolumnie 
„data kolejnego przeglądu do dnia” w Tabeli: Zestawienie systemów oddymiania w 
budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 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, 
- co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w przeprowadzaniu przeglądów 
technicznych urządzeń oddymiania. 

 

IV   Cena oferty 

 

Cena jednostkowa ryczałtowa brutto wykonania usługi przeglądów w formularzu ofertowym, 
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, w tym 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 
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załącznik nr 2 - Tabela: Zestawienie systemów oddymiania w budynkach TBS Warszawa 
Południe Sp. z o.o. 


