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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiot zamówienia: 
Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku użyteczności publicznej 
położonego w Toruniu przy ul. Adama Mickiewicza 10-16 oraz uzyskanie zatwierdzenia przyjętych w ekspertyzie 
rozwiązań przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 
2. Dane ogólne o budynku: 

1) budynek administracyjno-biurowy użyteczności publicznej; 
2) rok zakończenia budowy – 1993; 
3) technologia (konstrukcja) budynku - tradycyjna; 
4) budynek podpiwniczony – częściowo; 
5) powierzchnia zabudowy [m2]  - 1 200,00;   
6) powierzchnia użytkowa [m2]  - 4 339,04; 
7) kubatura budynku [m3] - 19 100,00; 
8) liczba klatek schodowych –3; 
9) schody wejściowe łączące patio z ciągami komunikacyjnymi poszczególnych kondygnacji; 
10) wysokość budynku [m] -  18,00; 
11) liczba kondygnacji nadziemnych budynku – 5; 
12) wysokość kondygnacji w świetle [m] - 3,30; 
13) użytkownicy budynku: Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy, Bar 

„Matwit”. 
3. Podstawowe założenia do wykonania przedmiotu zamówienia:  

1) ekspertyza powinna być wykonana kompleksowo dla stanu istniejącego wraz z zaleceniami dla 
spełnienia wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku zgodnie z załączonymi dokumentami 
stanowiącymi integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

a) Załącznik nr 1 – pismo Nr MZ.5580.39.6.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Toruniu, 

b) Załącznik nr 2 – Decyzja Nr MZ.5580.39.4.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Toruniu, 

c) Załącznik nr 3 – Decyzja Nr MZ.5580.39.5.2018 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Toruniu, 

2) ekspertyza powinna dotyczyć wszystkich występujących w budynku niezgodności stanu istniejącego  
z wymaganiami techniczno-budowlanymi zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz uwzględnić 
rozwiązania zabezpieczające sprawną ewakuację osób z budynku w przypadku wystąpienia zagrożenia;  

3) w ekspertyzie należy zaproponować jednoznaczne rozwiązania, również zastępcze lub zamienne, które 
zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa osób i mienia, jak również uzasadnienie celowości 
zastosowanych i zaproponowanych rozwiązań zastępczych lub zamiennych w ramach tej ekspertyz; 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa podczas tworzenia przez Wykonawcę ekspertyzy na 
każdym etapie jej sporządzania;   

5) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania, mając na względzie racjonalne 
wydatkowanie środków publicznych; 

6) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac 
nad ekspertyzą. Osoby wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość zapoznania 
się z ekspertyzą na każdym etapie jego sporządzania; 

7) ekspertyza będzie się składać z części: 
a) opisowej analityczno-oceniającej, w której będą określone techniczno-budowlane rozwiązania 

wraz z określeniem rodzajów i ilości materiałów zapewniających spełnienie wymagań dla 
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku; 

b) graficznej, która będzie zawierać naniesione lokalizacje miejsc wykonania robót budowlanych  
w celu przystosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 
Część graficzna ekspertyzy powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu, 
charakterystycznych przekrojów, planu zagospodarowania terenu. Rysunki powinny być wykonane 
w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową 
i pieczęcią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

8) Wykonawca (po udzieleniu pełnomocnictwa) uzyska postanowienie Wojewódzkiego Komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zatwierdzające ekspertyzę; 

9) Wykonawca sporządzi harmonogram realizacji zadań dostosowujących obiekt do przepisów 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy realizacji zadań 
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uwzględniając fakt, że budynek użytkują instytucje budżetowe i jednorazowa realizacja zaleceń może 
być niemożliwa z uwagi na brak środków finansowych; 

10) wykonana ekspertyza będzie stanowić podstawę dla wykonania dokumentacji projektowo – 
wykonawczej; 

11) ekspertyza zostanie wykonana w ilości: 
- w formie papierowej – 4 egz., 
- na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf, *.doc i/lub *.xls (płyta CD-ROM) – 2 egz.; 

12) termin realizacji zamówienia – do 10.12.2018 r., 
13) ekspertyza powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a w szczególności: 

a) Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 620);,  
b) Ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.); 
c) Rozporządzenia 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); 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); 

e) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zapatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 
1030); 

f) warunków wynikających z przepisów technicznych i prawa budowlanego, 
g) wymogów wynikających z aktualnych Polskich Norm i aprobat technicznych, 
h) musi być zgodna z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

4. Obowiązki Zamawiającego: 
1) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin pomieszczeń, w tym dokonywanie pomiarów; 
2) Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację budowlaną (np. inwentaryzację 

budynku). 


