
Załącznik nr 1  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca wykona atestację przenośnego sprzętu przeciwpożarowego, zwanego 

dalej gaśnicami, o łącznej ilości 52 szt., według następujących typów: 

a) Gaśnica proszkowa GP 6 –          21 szt. 

b) Gaśnica proszkowa GP 2 –   8 szt. 

c)   Gaśnica śniegowa GS 5  –          17 szt. 

d)   Urządzenie gaśnicze sprzętu     –   4 szt. 

       elektronicznego UGS 2  

e) Gaśnica automatyczna 1,95 kg –   1 szt. 

ze środkiem gaśniczym FE-227 

f) Gaśnica automatyczna 4,77 kg  –            1 szt. 

ze środkiem gaśniczym FM-200 

2.  Atestacja zakończona będzie oznakowaniem gaśnic i wpisem do kartotek gaśnic lub 

książek ochrony przeciwpożarowej jednostek pływających Bazy Oznakowania 

Nawigacyjnego  w Szczecinie.  

3.   Atestacja będzie odbywać się corocznie w terminie od 14 listopada do 14  grudnia    

      przed upływem terminu ważności gaśnic. 

4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi, każdorazowo uzgodni  

      telefonicznie z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, miejsce    

      aktualnego stacjonowania jednostki oraz termin przekazania Wykonawcy gaśnic  

      w celu wykonania usługi. 

      5. Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości pływania i eksploatacji jednostek  

            pływających, na czas atestacji gaśnic zobowiązuje się użyczyć 

            Zamawiającemu gaśnice zastępcze. Gaśnice zastępcze powinny posiadać aktualny  

            atest, a ich typ powinien odpowiadać gaśnicom pobranym z jednostek. W celu  

            wykonania przedmiotowej umowy, okres na jaki zostaną użyczone gaśnice  

            zastępcze, będzie zależny od okresu atestacji gaśnic pobranych z jednostki  

            i uzgadniany każdorazowo telefonicznie przed przystąpieniem do wykonania usługi  

            pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. 

     6.  Zamawiający zastrzega sobie – bez odszkodowania dla Wykonawcy – prawo  

            odstąpienia od usługi atestacji przenośnego sprzętu pożarowego w ilości 10 szt.  

            w danym roku kalendarzowym. 

     7.    Odbieranie z jednostek pływających gaśnic do atestacji oraz dostarczanie ich 

   na jednostki pływające po atestacji będzie odbywało się transportem Wykonawcy  

   i na jego koszt. 



     8.    Miejscem odbioru i dostarczenia gaśnic po wykonaniu przedmiotu umowy będzie:     

   Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, ul. Światowida 16 c,  

   71- 727 Szczecin. 

 
 
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENÓW: 
 
Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii 

uznania Dyrektora Urzędu Morskiego do atestacji przenośnego sprzętu  

przeciwpożarowego na statkach. 

 

Uznanie powinno obowiązywać przez cały okres trwania zamówienia. W przypadku, gdy 

termin uznania wygasa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca powinien dołączyć      

do oferty oświadczenie, w którym zobowiązuje się przedłużyć w/w uznanie do końca trwania 

realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


