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ZMIANA 1 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), w związku 
z zapytaniami wykonawcy udziela się wyjaśnień do SIWZ - przetarg nieograniczony na: 
Świadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych Powia tu Namysłowskiego 
kompleksowej usługi polegaj ącej na wykonywaniu: 
1. ZADANIE NR 1 (część 1) – zadań słu żby BHP, 
2. ZADANIE NR 2 (część 2) – zadań słu żby P.POŻ, 
(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 199798-2012 dnia 13.06.2012 r.). 
 
Odpowiedzi na zapytania:  
Dot. dodatku nr 3 do SIWZ: „Wymagania”: 
 

1. Czy w zakresie pełnienia służby PPOŻ należy przeprowadzać przeglądy podręcznego 
sprzętu gaśniczego (gaśnice i koce) oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? W 
dodatku nr 3 do w/w SIWZ nie jest to jednoznacznie ujęte. Jedynie w punkcie 7 
opisane są obowiązki właściciela i/lub zarządcy.  
Odp. Przegl ądy podr ęcznego sprz ętu ga śniczego (ga śnice i koce) oraz 
hydrantów wewn ętrznych i zewn ętrznych maj ą na celu udzielenie zalece ń i 
wytycznych co do dalszych działa ń zgodnych z obowi ązującymi przepisami.  

2. Czy ewentualne naprawy sprzętu wymienionego w punkcie 1 po czynnościach 
kontrolnych będzie rozliczana na podstawie osobnego zamówienia i jaki będzie czas 
na przedstawienie oferty na wykonanie wykrytych usterek? (jeśli kontrola ich będzie 
wchodziła w zakres świadczonego nadzoru). 
Odp. Zamawiaj ący nie wymaga napraw ani wyposa żania obiektów w urz ądzenia 
p.po ż, a jedynie śledzenie kompletno ści i terminów kontroli technicznych ga śnic, 
hydrantów i innych.  

3. Podczas kontroli rocznych uwzględnione będzie ze strony wykonawcy informacji 
odnośnie obecnego stanu dostosowania obiektu do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej (dostosowanie ilości środka gaśniczego do powierzchni obiektu, 
ilości hydrantów pod względem ich zasięgu, oznakowania ewakuacyjnego). Czy koszty 
usunięcia nieprawidłowości będą rozliczane na podstawie osobnego zamówienia i jaki 
będzie czas na przedstawienie oferty?  
Odp. Koszty usuni ęcia nieprawidłowo ści będą rozliczane na podstawie 
osobnego zamówienia. Czas na zło żenie oferty b ędzie na roboczo ustalany w 
razie wyst ępujących potrzeb (w zapytaniach ofertowych) .  

4. Czy na potrzeby szkolenie dla nowoprzyjętych pracowników oraz pozostałych 
pracowników 1 x w roku udostępniona będzie sala szkoleniowa czy też Wykonawca 
musi zapewnić taką salę?  
Odp.  Zamawiaj ący udost ępni własn ą salę szkoleniow ą po uprzednim ustaleniu 
terminu szkolenia.  

5. Czy w obiektach objętych przedmiotowym przetargiem zamontowane są jakiekolwiek 
systemy przeciwpożarowe:  
- system sygnalizacji pożaru  
- dźwiękowy system ostrzegania  
- stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze lub zraszacze)  
- system usuwania z obiektu dymu i ciepła (oddymiający)  
- drzwi i/lub bramy pożarowe  
Czy przeglądy w/w specjalistycznych urządzeń są przedmiotem postępowania. Jeśli 
tak to, w jakim zakresie i jakiej produkcji są w/w systemy i urządzenia?  
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Odp. Systemy przeciwpo żarowe w obiektach s ą następujące: 
- system sygnalizacji po żaru – Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziecka; 
- dźwiękowy system ostrzegania – żaden; 
- stałe urz ądzenia ga śnicze (tryskacze lub zraszacze) – żaden;  
- system usuwania z obiektu dymu i ciepła (oddymiaj ący) – Zespół Szkół 

Specjalnych i Dom Pomocy Społecznej  
- drzwi i/lub bramy po żarowe - Dom Pomocy Społecznej. 
Przegl ądy w/w specjalistycznych urz ądzeń mają na celu udzielenie zalece ń i 
wytycznych co do dalszych działa ń zgodnych z obowi ązującymi przepisami. 

 
 

Przewodnicz ący Zarz ądu 
 

Julian Kruszy ński 
 
 
 
AK-G/MA 


