Szczecin: Wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów
technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych
węży hydrantowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych
jej organizacyjnie jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego.
Numer ogłoszenia: 353861 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji , ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług naprawy gaśnic,
legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń
przeciwpożarowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiektach
Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych jej organizacyjnie jednostkach
Policji woj. zachodniopomorskiego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników ciśnieniowych,
przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych oraz wykonanie prób
ciśnieniowych węży hydrantowych zgodnie z ustawą 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) oraz
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. nr 109, poz. 719) oraz
zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących gaśnic, instalacji hydrantowej i urządzeń
przeciwpożarowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz podległych jej
organizacyjnie jednostkach Policji woj. zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają Załączniki nr 1 i 2: Wykaz obiektów, rodzaje instalacji, ilość części
składowych instalacji oraz sprzętu gaśniczego. Poprzez naprawy gaśnic przenośnych i przewoźnych
oraz legalizacji zbiorników ciśnieniowych wykonywanych na zlecenie Zamawiającego w razie
takiej konieczności (w ilości nie większej niż wskazanej w załączniku nr 1 ) rozumie się: czynności
takie jak demontaż poszczególnych elementów gaśnicy i ich weryfikacja, naprawa podzespołów
takich jak: głowiczki, prądowniczki, zawory, armatura wylotowa, napełnianie naboi (CO2) i butli
zasilających, wymiana (napełnianie) środka gaśniczego, malowanie zbiorników gaśnic przenośnych
i przewoźnych oraz montaż, legalizację poprzez przygotowanie przenośnych i przewoźnych
zbiorników ciśnieniowych gaśnic do badań, przeprowadzanie tych badań przez Urząd Dozoru
Technicznego, oznakowanie zbiorników po badaniach. Poprzez wykonywanie przeglądów
technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych z częstotliwością co kwartał (przy czym
pierwszy nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy) rozumie się: utrzymanie w bieżącej
sprawności instalacji sygnalizacji pożaru i indywidualnych czujek, przeprowadzanie napraw
awaryjnych na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego, sprawdzenie działania centralek, ich
parametrów, sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali, przeprowadzenie testów zadziałania wszystkich
elementów sterowanych systemem, sprawdzenie konfiguracji centrali, wyjaśnienie ewentualnych

przyczyn blokady części systemu, sprawdzenie działanie systemu pod zasilaniem awaryjnym, tj.
wartości napięć, gęstości i poziomu elektrolitu, ewentualne uzupełnienie, oczyszczanie zacisków,
sprawdzenie prawidłowości połączeń, okresowe ładowanie akumulatorów, sprawdzenie układów
zasilających łącznie z wymianą żarówek, bezpieczników, szyb, zamków, sprawdzenie linii
dozorowych i gniazd wielostykowych, sprawdzenie prawidłowości mocowania i połączeń
dozorowych i sygnalizacyjnych, uzupełnienie zerwanych obwodów dozorowych do istniejących
uchwytów, linek nośnych i pasków, kontrola sygnalizatorów pożaru łącznie z oczyszczeniem,
wymianą uszkodzonych sygnalizatorów, szybek, żarówek we wskaźnikach optycznych, w razie
konieczności wymiana papieru w drukarce. Poprzez poddanie próbie ciśnieniowej węża w
hydrantach wykonywanych jednorazowo w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania umowy
rozumie się: wykonanie oględzin zewnętrznych węża i sprawdzenie wykonania, stanu taśmy
wężowej oraz połączenia taśmy wężowej z łącznikami, stanu łączników i uszczelek, wstępne
sprawdzenie szczelności węża hydrantowego poprzez napełnienie węża sprężonym powietrzem do
ciśnienia 0,6 Mpa (½ Ppr) na pomocniczym (przenośnym) stanowisku prób ciśnieniowych w celu
kwalifikacji do dalszych badań, poddanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze
węży stanowiących wyposażenie hydrantów zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów,
sporządzeniu po zakończonym badaniu sprawozdania z badania. Uwaga:Usługa naprawy gaśnic,
legalizacji zbiorników ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń
przeciwpożarowych oraz prób ciśnieniowych węży na maksymalne ciśnienie robocze (dot. pkt 4, 5,
6) nie obejmuje wymiany sprzętu na nowy. W razie wystąpienia takiej konieczności Wykonawca
pisemnie powiadomi o tym Zamawiającego, który rozpatrzy potrzebę wymiany..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.41.32.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Za spełnienie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej
działalności Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę następujących
dokumentów: a) aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na instalowaniu,
konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, b)
aktualnego zaświadczenia z UDT uprawniających do wykonywania konserwacji,
napełniania i przygotowania do badań zbiorników ciśnieniowych gaśnic przenośnych
i przewoźnych, c) aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na

instalowanie i obrót izotopowymi czujkami dymu.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę
polegającą na wykonaniu usług naprawy gaśnic, legalizacji zbiorników
ciśnieniowych, przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych
oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych zgodnie z ustaw ą 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) oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. nr 109, poz. 719) oraz zasadami
określonymi w Polskich Normach dotyczących gaśnic, instalacji hydrantowej i
urządzeń przeciwpożarowych o wartości usługi minimum 35.000,00 zł brutto.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp, zgodnie ze
wzorem zawartym w załączniku nr 4 do siwz, 2) koncesji, zezwolenia lub licencji tj.: a) aktualnej
koncesji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego

polegającego na instalowaniu, konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń i systemów
alarmowych, b) aktualnego zaświadczenia z UDT uprawniających do wykonywania konserwacji,
napełniania i przygotowania do badań zbiorników ciśnieniowych gaśnic przenośnych i
przewoźnych, c)aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie i
obrót izotopowymi czujkami dymu, 3. Wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 1
do siwz). 4. Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 1a do siwz). 5. Pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w sytuacjach określonych w rozdziale X siwz.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6.
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polegać
będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda
Wojewódzka Policji w Szczecinie, pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień
Publicznych pok. 301..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, pl. Piotra i Pawła
4/5, 70-521 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

