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Warszawa, dn. 29.09.2022 
 
 

IK.D.P.POŻ..067.7.2022 
 
 
 

Zamawiający: 
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego 

 Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
  
NIKard zaprasza do składania ofert na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego i urządzeń 
przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 i  Niemodlińska 33 
oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomoc merytoryczną w 
przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników Narodowego Instytutu Kardiologii oraz ćwiczeń 
ewakuacyjnych. Prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. . Czynne 
uczestnictwo w procesie prowadzonych inwestycji - rozbudowy i przebudowy Narodowego Instytutu Kardiologii 
 
 
 
Przedmiot zamówienia 
  Realizując rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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) 
Narodowy Instytut Kardiologii zaprasza do składania ofert na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego 
i urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 i  
Niemodlińska 33 oraz badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomoc 
merytoryczną w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń pracowników oraz ćwiczeń ewakuacyjnych. Prowadzenie 
doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Czynne uczestnictwo w procesie prowadzonych 
inwestycji - rozbudowy i przebudowy Narodowego Instytutu Kardiologii 
 
W ramach powyższego przedmiotu zamówienia należy: 
1. Wykonać dwa razy w roku, w okresach co 6 miesięcy przegląd techniczny i konserwację podręcznego sprzętu  

gaśniczego i urządzeń  gaśniczych w ilości:  
    - gaśnica proszkowa GP-2x ABC     szt. 116 
   -  gaśnica proszkowa GP-4x ABC     szt. 103 
   -  gaśnica proszkowa GP-6x ABC     szt.  64 
   -  gaśnica śniegowa    GS-2x  BC      szt.  61 
   -  gaśnica śniegowa    GS-5x  BC       szt. 14 
   -  agregat gaśniczy     ASL-60x  BC    szt.  1 
   -  agregat gaśniczy     AP-25x AB  C   szt. 5 
   -  hydrant wewnętrzny  H-25              szt. 72 
   -  hydrant wewnętrzny H-52               szt. 10 
  -  półstała instalacja gaśnicza pianowa  szt. 1    
  Zakres prac wykonywanych w ramach przeglądu technicznego obejmuje: 
    - sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z wytycznymi producenta, 
    -  przestrzeganie terminów legalizacji zbiorników ciśnieniowych,  
    -  nadzorowanie prawidłowości rozmieszczenia i eksploatacji, 
    - wystawienie kart gwarancyjnych, umieszczonych na sprzęcie gaśniczym, 
    -  sporządzenie protokołu stwierdzającego stan techniczny serwisowanego sprzętu, 
    -  określenie zgodności z przepisami ilości i rodzaju środka gaśniczego, 



2. Wykonać raz w roku pomiar (certyfikowanym urządzeniem) parametrów technicznych (ciśnienie i wydajność) 
następujących hydrantów:    

    -  hydrant wewnętrzny  DN25      szt. 72 
    -  hydrant wewnętrzny  DN52      szt. 10 
    -  hydrant zewnętrzny    DN80     szt.   6  
    Po wykonaniu w/w prac należy sporządzić stosowne protokoły pomiarowe oraz   
    wykaz ewentualnych prac remontowych. 
3. Brać czynny udział w cyklu szkoleń (dwa razy w roku w terminach wskazanych przez Zamawiającego) pracowników 

Narodowego Instytutu Kardiologii których tematem będzie ochrona przeciwpożarowa i zasady prowadzenia 
ewakuacji.  

  4.  Brać czynny udział (raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przeprowadzanych na terenie 
Instytutu Kardiologii praktycznych ćwiczeniach ewakuacyjnych. 

5. Brać udział (raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w szkoleniach z praktycznego użycia 
podręcznego sprzętu gaśniczego.  Gaśnice przenośne i przewoźne  oraz  inny sprzęt niezbędny do szkoleń 
praktycznych zapewnia Wykonawca. 

6. Prowadzić doradztwo techniczne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
7. Brać czynny udział w procesie prowadzonych inwestycji – rozbudowy i przebudowy   
    Narodowego Instytutu Kardiologii. 
8. Systematycznie przedkładać informację dotyczących zmian w aktach prawnych i   
    przepisach wykonawczych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
9. Prowadzić bieżącą analizę wyposażenia Narodowego   
    Instytutu Kardiologii w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. 
 
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 4 lat. 
Przeglądy i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych wskazanych w punkcie pierwszym 
przedmiotu zamówienia, muszą być wykonywane dwa razy w roku, w okresach co 6 miesięcy. Badania parametrów 
hydrantów raz w roku. Szkolenia dwa razy w roku w terminach wskazanych przez Zamawiającego, ćwiczenia 
ewakuacyjne raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
Dodatkowo należy dołączyć ofertę z cennikami na naprawy i remonty podręcznego sprzętu gaśniczego wymienionego 
w pkt 1. oraz legalizację ciśnieniową zbiorników (UDT). Cennik będzie obowiązywał przez cały czas trwania umowy. 
Zakup sprzętu, urządzeń oraz znaków ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy będzie dokonywany na 
podstawie odrębnego zlecenia zgodnie z obowiązującymi cennikami producentów w/w sprzętu na dzień zakupu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy, 
doświadczenia i uprawnień.  
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
1. Wykonawca musi złożyć w formie oświadczenia wykaz co najmniej trzech realizowanych obecnie oraz 

zrealizowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat umów na wykonywanie tożsamych prac (tak ilościowo jak i 
zadaniowo) wskazanych w przedmiocie zamówienia.     

2. W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzania przeglądów, serwisowania i napraw podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego i hydrantów oraz bieżącego dostępu do oryginalnych części zamiennych, Wykonawca musi 
posiadać aktualne certyfikaty i autoryzacje (dołączone do oferty w formie kopii)  producentów podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii wydanych przez producentów 
tego sprzętu. Producenci: Grodkowskie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A., OGNIOCHRON S.A., SUPDROŻ – 
GLORIA, SUPRON 3.   

 .  
 
  
W ofercie proszę o podanie: 
Całkowitej ryczałtowej ceny netto/brutto za czteroletni czas trwania umowy obejmującej przedmiot zamówienia.  

  
Do oferty należy dołączyć oświadczenia lub kopie dokumentów uprawniających do prowadzenia ww. prac. 
 
1. Autoryzacje i certyfikaty (dołączyć w formie kopii) uprawniające do wykonania zadań wskazanych w przedmiocie 

zamówienia. 
2. Osoba prowadząca doradztwo techniczne powinna posiadać wyższe wykształcenie  pożarnicze lub uprawnienia 

rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej (potwierdzenie dołączyć w formie oświadczenia). 
4. Oświadczenie o zrealizowanych lub realizowanych obecnie umowach z podaniem miejsca   ich realizacji. 
5. Wykonawca musi posiadać i załączyć do oferty w formie kopi aktualną polisę OC  w zakresie wykonywanych prac                                     
    na kwotę minimum 100 000 zł. 
 
Do umowy zostanie wprowadzony zapis: 
1. Strony zastrzegają stałość wszystkich cen ofertowych przez cały okres trwania umowy oraz 
    30-dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  



    do Narodowego Instytutu Kardiologii.   
2. Koszty transportu związane z wykonaniem prac zawartych w umowie oraz prac zleconych  
    dodatkowym zamówieniem ponosi Wykonawca. 
 
Uwagi: 
 
1. Kryterium oceny ofert -100% ceny tj. całkowitej ryczałtowej ceny netto/brutto za czteroletni czas trwania umowy 

obejmującej przedmiot zamówienia, jeśli oferent spełnia wymagania stawiane w zakresie uprawnień do 
prowadzenie serwisu sprzętu gaśniczego oraz szkoleń i doradztwa w przedmiotowym zakresie.  

2. Umowa nie będzie obejmowała: 
• Kosztów naprawy, remontów, legalizacji ciśnieniowej zbiorników (UDT) które będą  uwzględniały ofertę 

cenową na naprawy, remonty, legalizacje ciśnieniowe zbiorników (UDT) dołączoną do powyższego 
postępowania.  

• Zakupu nowego sprzętu, urządzeń, znaków ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pracy zgodnie z 
obowiązującymi cennikami producentów w/w na dzień zakupu.  

• Wykonanie w/w usług zostanie zlecone Wykonawcy odrębnie w ramach zawartej umowy na przeglądy 
techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego w związku z brakiem możliwości oceny w chwili obecnej jakiej 
ilości sprzętu będą dotyczyły powyższe usługi 

3. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Przeciwpożarowej Narodowego Instytutu 
Kardiologii Markiem Szymańskim tel. 725 993 803 w godzinach 8:30 – 14:00  

 
 
Ofertę należy złożyć: 
 - osobiście w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii ogólnej,  
- lub pocztą na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Alpejska 42; 04-628 Warszawa  
Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na przeglądy techniczne i konserwację sprzętu gaśniczego będącego na 
wyposażeniu Narodowego Instytutu Kardiologii ul. Alpejska 42 i  Niemodlińska 33 oraz badanie wydajności i 
ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Pomoc merytoryczną w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń 
pracowników oraz ćwiczeń ewakuacyjnych. Prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego. Czynne uczestnictwo w procesie prowadzonych inwestycji - rozbudowy i przebudowy Narodowego 
Instytutu Kardiologii” 
Termin składania ofert do dnia 07.10.2022 do godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2022 o godz. 10:30 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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