Załącznik 4a do SIWZ/Załącznik Nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOW DLA CZĘŚCI I
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie serwisu technicznego gaśnic i hydrantów przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne oraz naprawy - zainstalowanych - w obiektach Poczty
Polskiej S.A. na terenie województwa świętokrzyskiego.
2. Ww. usługi będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 – tekst jednolity),
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109
poz. 719), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
obowiązującymi normami: PN-EN-3, PN-EN-671-1, PN-EN-671-2, PN- EN- 671-3, zgodnie z wytycznymi
określonymi przez producentów podzespołów wchodzących w skład urządzeń podlegających przeglądowi
oraz z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania:
- przeglądy i konserwacja gaśnic i hydrantów – do realizacji przedmiotu umowy należy przystąpić nie
później niż 2 tygodnie od podpisania umowy. Terminy konserwacji w latach 2019-2021 WER Kielce
Maj, województwo świętokrzyskie Październik. Czas na wykonanie konserwacji w poszczególnych
terminach nie dłuższy niż 30 dni – uzgodnione z Zamawiającym zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 umowy.
4. Adresy miejsc wykonania usług zostały zawarte w Załączniku do Opisu przedmiotu umowy (Zestawienie
ilościowo-rodzajowe podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów – Tabela nr 1).
5. Wykaz czynności do wykonania w ramach umowy w latach 2019-2021.
Lp.

Zakres usług

Przewidywana liczba usług w szt.
2019 rok

2020 rok

2021 rok

574

574

574

Naprawa GP 1 (z wymianą proszku)

85

12

-

3

Naprawa GP 4 – (z wymianą proszku)

55

55

55

4

Naprawa GP 6 – (z wymianą proszku)

35

35

35

5

Wymiana gaśnicy na nową GP 4

10

10

10

94

94

94

4

4

4

-

94

-

80

80

80

1

Przegląd i konserwacja gaśnic - wszystkie typy

2

6
7

Przegląd i konserwacja hydrantu wewnętrznego wraz
z pomiarem wydajności
Przegląd i konserwacja hydrantu zewnętrznego wraz
z pomiarem wydajności

8

Badanie węża hydrantu

9

Uzupełnienie brakujących znaków ochrony ppoż.

6. Przeprowadzenie konserwacji:
a) gaśnic
·
częstotliwość wykonania konserwacji: jeden raz w roku,
·
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie plomb przeprowadzenie przeglądu technicznego
i dokonanie czynności konserwacyjnych gaśnic znajdujących się w obiektach pocztowych –
zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu oraz trwałe zamocowanie cech opisujących daty:
przeglądu, wymiany proszku, następnej kontroli oraz nazwę firmy dokonującej przegląd;
·
montaż gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektów pocztowych w przypadku
uzupełnienia, konieczności zmiany miejsca usytuowania lub braku jej zamontowania.
·
kontrolę wskazania manometru (w gaśnicach typu x),
·
czyszczenie,
·
sprawdzenie mocowań elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na
obecność uszkodzeń,
·
sprawdzenie mocowania gaśnicy do ściany w przypadku obluzowania kołków rozporowych
doprowadzić do prawidłowego mocowania uchwytu.
·
zakwalifikowanie do utylizacji sprzętu przeznaczonego do kasacji po sporządzeniu protokołu
kasacyjnego.

·
·

Ø

wybrakowanie starych, zużytych, wycofanych z ochrony przeciwpożarowej i wymiana na nowe
podczas przeglądu oraz konserwacji.
wymieniony sprzęt na nowy (dot. obiektów pocztowych i samochodów pocztowych), powinien
posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP, wyprodukowany zgodnie z wymaganiami rynku
krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001 i spełniać wymagania
normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.
Dodatkowe wymagania w zakresie wymiany gaśnic;
Wymiana starych gaśnic następuje po zakwalifikowaniu
przez
konserwatora gaśnic
do wybrakowania. Dostarczenie przez Wykonawcę nowych podręcznych środków gaśniczych
odbywa się indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

b) hydrantów
·
częstotliwość wykonania konserwacji: jeden raz w roku,
·
próby ciśnieniowe węży: jeden raz na pięć lat
·
oględziny zewnętrzne hydrantu czy nie ma widocznych uszkodzeń, korozji lub wycieków,
·
sprawdzenie mocowania szafek, drzwi, do ściany czy jest odpowiednie,
·
sprawdzenie przy pomocy wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia, wypływu wody z hydrantu
(badanie ciśnienia na zaworze hydrantowym oraz wydajności nominalnej),
·
rozwinięcie i oględziny węża na całej długości czy nie ma uszkodzeń, pęknięć, zniekształceń,
·
sprawdzenie zacisków lub taśmowań węża,
·
sprawdzenie sprawności działania bębna węża, dla bębnów z wahliwym zamocowaniem,
sprawdzenie czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180 stopni, przy
bębnach ręcznych, sprawdzenie czy zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i
prawidłowo,
·
sprawdzenie stanu przewodów zasilających w wodę (rurociągów),
·
sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje.
·
węże hydrantowe poddać badaniom wytrzymałościowym na max ciśnienie robocze.
·
wymiana uszkodzonych węży na nowe odbywa się wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym
(kontakt telefoniczny lub mailowy). Wymienione węże gaśnicze powinny posiadać aktualne
świadectwo dopuszczenia CNBOP.
·
w przypadku konieczności poprawienia mocowania szafek hydrantowych, drzwiczek szafek,
taśmowań węży, poprawności mocowania i działania bębna należy dokonać naprawy ww.
asortymentu.
·
kwalifikowanie węży, prądownic do wybrakowania.
Ø

Dodatkowe wymagania w zakresie napraw hydrantów;
Stwierdzone usterki usuwa Wykonawca w ramach kwoty ogólnej, przewidzianej na wykonanie
zadania. Z analizy danych przedmiotu zamówienia z poprzednio wykonanych analogicznych
czynności w minionych okresach, wynika że tego typu usterki występowały niezwykle rzadko,
bądź najczęściej nie występowały w ogóle. Powyższe, Wykonawca winien wziąć pod uwagę
podczas szacowania wartości usługi.
Wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane są po uzgodnieniu z Zamawiającym.

7. Naprawy obejmują:
a) w gaśnicach i agregatach:
·
wymiana proszku: (demontaż osprzętu, ładunków, kontrola elementów z tworzyw sztucznych
lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń i ewentualna ich naprawa, kontrola
i ewentualna naprawa urządzeń zabezpieczających, wyzwalająco-przerywających oraz kanałów
i przewodów, wymiana uszczelnień i uszczelek, ewentualne odnowienie powłok lakierniczych
i wymiana etykiet, sprawdzenie pod względem korozji i uszkodzenia naboju ciśnieniowego
i porównanie jego masy z zapisem na etykiecie, w wypadku stwierdzonej nieszczelności wymiana
na taki sam, montaż ładunków, osprzętu);
·
kwalifikowanie techniczne gaśnic do wybrakowania. Wymiana gaśnic na nowe odbywa się
po uzgodnieniu rodzaju sprzętu z Zamawiającym;
b) w hydrantach:
·
wymianę uszczelek, zaworu głowicy hydrantowej, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia węża
poddanie go próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze (po uzgodnieniu z
zamawiającym), taśmowanie węża, naprawy bębna (kosza) lub jego elementów;
·
kwalifikowanie węży, prądownic do wybrakowania. Wymiana węży, prądownic, kompletnych
głowic zaworów odbywa się po uzgodnieniu z Zamawiającym;

8. Serwis.
Serwis są to doraźne konserwacje, naprawy uszkodzeń, wymiana gaśnic na nowe, montaż oznakowania
- wykonywane na wezwanie Zamawiającego.
Czas realizacji serwisu: powinien wynosić do 24 godzin od telefonicznego wezwania Zamawiającego
9. Warunki do spełnienia przez wykonawcę
Wykonawca, potwierdza, iż co najmniej jedna osoba uczestnicząca w wykonywaniu zamówienia, posiada
kwalifikacje wymagane do wykonania usług wynikających z umowy. Do wykazu, o którym mowa w § 10
ust. 6 umowy Wykonawca dołączy:
1. kopię certyfikatu (autoryzacji) ukończenia kursu konserwacji przynajmniej od jednego z producentów
gaśnic KZWM, GZWM – imienny certyfikat udzielający autoryzacji na wykonywanie czynności
serwisowych podręcznego sprzętu gaśniczego,
2. kopię certyfikatu (autoryzacji) ukończenia szkolenia/kursu w zakresie montażu, przeglądów,
konserwacji hydrantów wewnętrznych – certyfikat imienny,
3. kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimalną kwotę 20.000,00
PLN.
10. Pozostałe uwarunkowania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca winien rozpocząć i zakończyć realizację zadania w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Wykonawca nie może powierzyć zadań wyszczególnionych w tym Załączniku innemu
podwykonawcy.
3. Wykonawca uwzględni w cenie usługi;
a. koszt dojazdu na terenie województwa świętokrzyskiego (w szczególności należy wziąć pod
uwagę trudności związane z ograniczonym czasem funkcjonowania niektórych placówek
pocztowych (np. praca w wymiarze 4 godziny w ciągu doby) i ograniczoną mobilnością i czasową
dyspozycją samochodów służbowych.
b. załadunek i rozładunek sprzętu,
c. koszt wymiany sprzętu, robociznę,
d. wszystkie czynności konserwacyjne wyszczególnione przy gaśnicach i hydrantach
4. Czynności związane z wymianą, sprzętu ppoż. w obiektach wykonane będą w czasie godzin pracy
urzędów.
5. Zamawiający (reprezentowany przez inspektora ppoż.) podejmuje ostateczną decyzję o wymianie
sprzętu, urządzenia, znaku, instrukcji podczas dokonywanego przeglądu.
6. Wykonawca dokona na własny koszt utylizacji sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji.
7. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników.
8. W przypadku każdego rodzaju sprzętu, oprócz standardowych czynności związanych z przeglądem,
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia sprzętu z kurzu i brudu i wszelkich nieczystości
znajdujących się w jego wnętrzu, jak i na zewnątrz,
9. Każdy rodzaj konserwowanego sprzętu winien być zaopatrzony w kartę kontrolną, właściwą dla
sprzętu określonego rodzaju, (tzn. na gaśnicy winna znajdować się kontrolka odpowiadająca
gaśnicy, na hydrancie z napisem „Kontrolka Hydrantu” i podobnie w przypadku innego sprzętu).
Wszelkie stare kontrolki winny być usunięte, lub skutecznie zaklejone nowymi. Kontrolki
bezwzględnie muszą zawierać dane dot. daty przeglądu, daty następnego przeglądu, a w przypadku
gaśnic i agregatów dodatkowo daty napełnienia.
10. Wykonawca winien przedłożyć, w terminie do siedmiu dni po upływie określonego w niniejszym
Załączniku terminu zakończenia realizacji zadania, następujące dokumenty:
1) Karty wykonania usług serwisowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do umowy - zawierające
potwierdzenie wykonania czynności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
oraz warunkami określonymi w umowie i przedmiocie zamówienia. Ponadto, do niniejszego
protokołu należy dołączyć dokumenty cząstkowe określające realizację poszczególnych
elementów umowy tj.:
a) protokół prac dot. pomiarów parametrów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
z uwzględnieniem stopnia ich sprawności.
b) protokół z przeprowadzenia próby ciśnieniowej węży hydrantowych.
2) Materiały dodatkowe tj. opis czynności i podjętych działań wraz z ewentualną dodatkową
dokumentacją (protokoły zakwalifikowania do kasacji, itp.) w zakresie wadliwego sprzętu
i urządzeń przeciwpożarowych.

