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Warszawa,  6 kwietnia 2017 r. 
DE-WZP.262.14.2017.3.BR 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dotyczy: wykonania dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku MEN oraz 

przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia 
ewakuacyjnego znajdującego się w budynku – postępowanie nr DE-
WZP.262.14.2017.BR 

 
 
 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 31 marca 2017 r. na wykonanie dwóch 
przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku MEN oraz przeprowadzenie 
dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego 
znajdującego się w budynku, poniżej przekazuję pytania potencjalnych oferentów wraz 
z odpowiedzią: 

Pytanie nr 7 

Zgodnie z pkt. 2 podpunkt 1 opisu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia zgodności warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w rozporządzeniu MSWiA.  

 czy posiadają Państwo dokumenty, które określają warunki ochrony 
przeciwpożarowej w obiekcie, do których porównywany będzie stan faktyczny 

 czy w przypadku braku dokumentu określającego warunki ochrony 
przeciwpożarowej dla budynku Wykonawca zobowiązany jest opracować taki 
dokument? 

Pytanie nr 8 

Zgodnie z pkt. 2 podpunkt 5 opisu zamówienia  wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia zgodności warunków zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MSWiA.  

 czy posiadają Państwo dokumenty, które określają warunki zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia w obiekcie, do których porównywany będzie stan 
faktyczny 

 czy w przypadku braku dokumentu określającego warunki  zaopatrzenia w wodę 
do zewnętrznego gaszenia  dla budynku Wykonawca zobowiązany jest 
opracować taki dokument)? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 i 8 

Przedmiotowe przeglądy maja dotyczyć sprawdzenia zgodności warunków ochrony 
przeciwpożarowej z wymaganiami zawartymi rozporządzeniu w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 109, poz. 719).  

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu bądź jego części 
stanowiącej odrębną strefę pożarową, przeznaczoną do wykonywania funkcji 
użyteczności publicznej zapewnia i wdraża instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Taki 
dokument został opracowany. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
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Ponadto została opracowana Ekspertyza stanu ochrony pożarowej budynku uzgodniona 
z Komendantem Wojewódzkim PSP  i SKZ w której określone są warunki zaopatrzenia 
w wodę do zewnętrznego gaszenia w budynku. 

Przy przeprowadzaniu przeglądów ww. dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy. 

Wobec powyższego nie ma potrzeby opracowywania dokumentów, o których mowa 
pytaniach nr 7 i 8. 

Pytanie nr 9 

Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma wykonać przegląd systemu sygnalizacji 
pożaru (sprawdzenie czujek dymu, przycisków ROP oraz modułów sterujących)? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

W ramach przeglądów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
ma wykonać przegląd systemu sygnalizacji pożaru (sprawdzenie czujek dymu, 
przycisków ROP oraz modułów sterujących). 

 


