Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert

„Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych
w Punkcie Alarmowo - Dyspozycyjnym w okresie zagrożenia pożarowego
w Nadleśnictwie Chocianów w roku 2021"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w Nadleśnictwie Chocianów w roku 2021.
2. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest
kodem:
75251120 – 7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów.
3. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające
na pełnieniu dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym
(dalej PAD) wraz z:
 prowadzeniem monitoringu (obserwacji) terenu z wykorzystaniem systemów
TV przemysłowej z dostrzegalni w L-ctwie Parchów oraz we wsi Wierzbowa –
(sygnał telewizyjny przekazywany do PAD – obserwacja obrazu na dwóch
monitorach),
 koordynowaniem lotów samolotów patrolowo-gaśniczych w okresie
zagrożenia pożarowego (PAD pełni również funkcję punktu dyspozycyjnego
bazy lotniczej w Lubinie),
 prowadzeniem monitoringu wilgotności ściółki wraz z poborem ściółki
w drzewostanie w oddz. 83c L-ctwa Chocianów – pomiary o godz. 9.00 oraz o
godz. 13.00 - od dnia 1 marca, jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy
śnieżnej, do dnia 31 października.
4. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny zlokalizowany jest przy siedzibie Nadleśnictwa
w Chocianowie przy ul. Kościuszki 23.
5. Dyżury p.poż prowadzone są w okresie zagrożenia pożarowego – szczegółowy termin
rozpoczęcia i zakończenia dyżurów określany jest Zarządzeniem Nadleśniczego
Nadleśnictwa Chocianów. Za termin, w którym należy być przygotowanym do
pełnienia dyżurów (okres obowiązywania umowy) należy przyjąć okres od 1 marca
2021 r. do 31 października 2021 r.
6. Dyżur jest pełniony codziennie od poniedziałku do niedzieli włącznie, przez 9 – 12
godzin w porze dziennej, w maksymalnym zakresie czasowym od godz. 9.00
do godz. 21.00. Czas zakończenia dyżuru ulega zmianie w zależności od długości dnia
(widoczność) i będzie wahał się pomiędzy godz.18.00 a 21.00.
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7. Na pobór ścioły leśnej i pomiar jej wilgotności przewidziana jest jedna roboczogodzina
dziennie. Pobór ścioły należy przeprowadzić dwa razy dziennie o godz. 8.30
oraz godz. 12.30. W przypadku w którym na godzinę 13.00 prognozuje się zerowy
stopień zagrożenia pożarowego wówczas nie pobiera się ścioły o godzinie 12.30,
a za pomiar z godziny 8.00 rozlicza się 0,5 roboczogodziny.
8. Praca dyżurnego w PAD jest w systemie ciągłym przez cały sezon.
9. Dyżur w miesiącu może trwać praktycznie od 0 do 30 (31) dni, bez dni wolnych.
10. Wymagania stawiane osobom pełniącym dyżury:
Dyżurni w PAD powinni:
- posiadać umiejętność obsługi stacji radiotelefonicznej,
- posiadać umiejętność obsługi komputera,
- być komunikatywni,
- być odpowiedzialni,
- posiadać pełną dyspozycyjność przez cały okres zagrożenia pożarowego,
- być przygotowani na ruchomy dzień pracy z powodu niemożności ustalenia stałych
godzin pracy (czas pracy w ciągu dnia, zakończenie) z powodu zmiennych warunków
atmosferycznych; w praktyce dyżur trwa 9 ÷ 12 godz. dziennie; praca zależna od
warunków pogodowych.
11. Wykonawca gwarantuje że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby
wskazane w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 2 do oferty. Ewentualne zmiany
personelu Wykonawcy, pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy, wymagają
pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem uzyskania zgody jest wykazanie przez
Wykonawcę, że nowi pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności zapewniające
prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W ciągu całego okresu wykonywania
umowy Wykonawca gwarantuje, że zapewni minimum 2 osoby na obsadę stanowiska
dyżurnego PAD tak aby zapewniona była obsługa PAD w dni powszednie, soboty,
niedziele i święta, bez względu na chorobę, czy urlop dyżurnego.
Z uwagi na znaczne obciążenie psychiczne pracowników (długotrwałe okresy
zwiększonej uwagi), Wykonawca zobowiązuje się tak organizować pracę aby jeden
pracownik nie pracowała dłużej jak trzy dni robocze pod rząd.
12. Szczegóły dotyczące pracy zostały określone w załączonym:
a) Regulaminie Dyżuru Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego,
b) Instrukcji Postępowania Na Wypadek Pożaru I Miejscowego Zagrożenia Dla
Dyżurnego PAD,
13. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia oraz sprzęt niezbędny
do wykonania zamówienia.
14. Wykonawca będzie odpowiadał za stan powierzonych środków trwałych,
a w szczególności za uszkodzenia spowodowane ich nieprawidłowym użytkowaniem.
15. Termin rozpoczęcia: od 1 marca 2021.
16. Termin zakończenia: do 31 października 2021.
17. Szacunkowy (ofertowy) rozmiar zamówienia wynosi 2 700,00 roboczogodzin.
18. Rozmiar prac zleconych do wykonania może być mniejszy od przedstawionego
powyżej, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do
Zamawiającego. Zamawiający może zlecić zakres prac mniejszy niż wskazany, jednak
nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
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19. Opcjonalnie Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres
rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane powyżej („Opcja”).
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji,
a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
20. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % Wartości
Przedmiotu Umowy.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
a) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek w tym zakresie zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponować co najmniej: - 2 osobami, które posiadają minimum 2-miesięczne
doświadczenie w pracy na stanowisku dyżurnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
oraz jednoczesnym prowadzeniem monitoringu obszarów leśnych z wykorzystaniem
systemów TV przemysłowej.
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) dla prowadzonej działalności
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek w tym zakresie zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że posiada
ubezpieczenie CO dla prowadzonej działalności, ważne przez cały okres obowiązywania
umowy, na kwotę 150 000 zł.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich doświadczenia zawodowego niezbędnego do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wraz z dokumentacją
potwierdzającą doświadczenie, tj. umowy o pracę, umowy zlecenie, itp.) wraz
z informacjami o: podmiot na rzecz, których świadczono usługi z zakresu p.poż, w
których uczestniczyli oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 2).
c) Polisa ubezpieczenia OC dla prowadzonej działalności.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie
na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
W załączeniu:
a) Regulaminie Dyżuru Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego,
b) Instrukcji Postępowania Na Wypadek Pożaru I Miejscowego Zagrożenia Dla Dyżurnego
PAD
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