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Starachowice dnia 18.09.2015r. 
 
 

OPIS 
 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej dla 
potrzeb Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice. 
 
2. Informacja o przedmiocie zamówienia i miejscu dostawy: 
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących świadczenia usług z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej dla potrzeb faktycznego Odbiorcy: 
- Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1 wraz ze wszystkimi obiektami i budynkami znajdującymi się na jego 
terenie. 
 
- Wykaz obiektów i budynków znajduje się w załączniku nr.1  
 
3. Opis usług z zakresu ochrony PPOŻ: 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową usługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
 
Do obowiązków wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego będzie należało 
wykonywanie zadań ochronny przeciwpożarowej wynikających z Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719 z 2012r.), 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 09. 178.1380 z 
póżn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 roku, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 
U. Nr 124 poz. 1030), Normy PN-EN 671-3 i zaleceniami producenta sprzętu, a w 
szczególności: 
- aktualizacja istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla Muzeum, 
- doradztwo w zakresie przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej w budynkach i 
obiektach zlokalizowanych na terenie Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem eksponatów 
o charakterze zabytkowym, przedmiotów o wartości historycznej i dydaktycznej, 
- przeprowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikających z regulacji 
wewnętrznych (Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). Szkolenia takie będą obejmowały 
pracowników nowoprzyjętych (szkolenia wstępne), oraz szkolenia okresowe dla 
pracowników Muzeum (18 osób). Szkolenia wyżej wymienione będą się odbywać na terenie 
Muzeum z odpowiednio przygotowanym merytorycznie programem takiego szkolenia, 
- wykonawca dokona utylizacji gaśnic wycofanych z eksploatacji z uwagi na ich stan 
techniczny z zachowaniem obowiązującego prawa, 
- wykonawca przeprowadzi przegląd techniczny, konserwację, naprawę oraz legalizację 
gaśnic umieszczonych w budynkach Muzeum. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a.  2 kg gaśnice proszkowe ABC- 3 szt., 
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b.   4 kg gaśnice proszkowe ABC- 9 szt., 
c.   6 kg  gaśnice proszkowe ABC- 11 szt., 
d.   5kg gaśnica śniegowa CO 2 – 2 szt. 
Przegląd wyżej wymienionych gaśnic odbywać się będzie raz w roku. Legalizacja techniczna 
gaśnic i przeprowadzone badania ich sprawności będą wykonane zgodnie z wymaganym 
prawem, a w szczególności warunkami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego i 
Państwową Straż Pożarną. 
-wykonawca dokona przeglądu technicznego, konserwacji, napraw wraz z pomiarem ciśnienia 
i wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych. 
Przeglądy wymienionych hydrantów odbywać się będą raz w roku. 
a.  Hydranty wewnętrzne Z-25 – 8 szt., 
b.  Hydranty zewnętrzne DN-80- 4 szt. 
Zakres pomiarów parametrów hydrantów będzie obejmował: sprawdzenie zgodności z 
projektem technicznym, oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie 
podłączenia węża, sprawdzenie wydajności wodnej, sprawdzenie wydajności podczas 
jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie ciśnienia, 
- wykonawca zobowiązany jest umieszczać na sprzęcie pożarowym ( gaśnice, węże, hydranty) 
kontrolki zawierającej nazwę firmy, która dokonała przeglądu, datę wykonania przeglądu, 
datę wykonania następnego przeglądu, imię i nazwisko osoby dokonującej wyżej wymienione 
czynności, 
- wykonawca zobowiązany jest po zakończonych pracach konserwacyjno-naprawczych 
gaśnic, hydrantów i innych urządzeń służących do ochrony przeciwpożarowej sporządzić 
pisemny protokół, w którym przedstawi dokonane czynności, 
- wykonawca zgłasza potrzeby w zakresie doposażenia Muzeum w sprzęt przeciwpożarowy 
oraz w oznaczenia ewakuacyjne, 
- wykonawca uczestniczy w kontrolach Muzeum przez przedstawicieli takich instytucji jak: 
Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy, 
- wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na nakazy wystawione przez PIP, 
PSP, PIS o sposobie i terminach wykonywania ewentualnych zaleceń inspektorów po 
kontrolach dokonanych na terenie Muzeum,  
- wykonawca zobowiązany jest średnio raz na dwa miesiące do przeprowadzenia kontroli pod 
kątem p.poż. oraz na bieżąco informuje Dyrektora Muzeum lub osobę przez niego 
upoważnioną o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych wraz z wnioskami zmierzającymi do 
usuwania tych zagrożeń, 
- wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania prac konserwacyjnych, budowlanych, 
renowacyjnych z użyciem otwartego ognia lub stwarzającego zagrożenie pożarowe (np. prace 
spawalnicze, prace dekarskie, cięcie, podczas którego spadają iskry itp.), 
- wykonawca będzie brał udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i 
instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, oraz ustalaniu zadań osób kierujących 
pracownikami w zakresie p.poż, 
- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji techniczno-pożarowej Muzeum, 
- wykonawca zorganizuje grupę- brygadę p.poż. pierwszego reagowania w sytuacjach 
zagrożenia pożarowego i ewakuacji (ludzi i zbiorów), 
- wykonawca przeprowadzi ćwiczenia dla pracowników Muzeum z zakresu ewakuacji 
obiektu, z pokazaniem zastosowania sprzętu p.poż, oraz zapoznaje pracowników z nowymi 
regulacjami prawnymi w tej dziedzinie,  
- wykonawca aktualizuje pan ewakuacji Muzeum (dotyczący ewakuacji ludzi i zbiorów) wraz 
z drogami ewakuacyjnymi, plan rozłożenia podręcznego sprzętu p.poż zgodnie z Instrukcją 
Bezpieczeństwa Pożarowego.  
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4. Koszty dojazdu ponosi Wykonawca. 
 
5. Wymagania kwalifikacyjne: 
a.  Koniecznym jest, aby specjalista, który będzie wykonywał zadania posiadał doświadczenie 
w obsłudze Muzeum lub instytucji o charakterze kulturalnym pod kątem p.poż, 
b. posiadał wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności p.poż albo studia podyplomowe 
w/w zakresie oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie p.poż lub był zatrudniony na 
stanowisku inspektora do spraw p.poż przez okres, co najmniej 5 lat.  
 
6. Szczegółowe warunki świadczenia usług: 
Świadczenie usług z zakresu służby p.poż odbywać się będzie przez okres 4 lat od dnia 
zawarcia umowy dla Odbiorcy. 
 
7. Integralnymi częściami Opisu przedmiotu zamówienia są: 
a. wykaz budynków- załącznik Nr 1, 
b. projekt umowy- załącznik Nr 2. 
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Załącznik nr. 1 
 
 

BUDYNKI ZNAJDUJ ĄCE SIĘ NA TERENIE MUZEUM PRZYRODY  
I TECHNIKI W STARACHOWICACH 

 
 

1. Budynek Portierni, 
 
2. Budynek Administracyjny, 
 
3. Budynek Kotłowni, 
 
4. Hala Spustowa, 
 
5. Budynek Filtrów Theissena, 
 
6. Budynek Maszyny Parowej, 
 
7. Budynek Wieży Ciśnień, 
 
8. Budynek Magazynu tropów „108”, 
 
9. Budynek Hali Lejniczej, 
 
10. Budynek Maszynowni, 
 
11. Budynek Recepcji, 
 
12. Hala Namiotowa. 
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Załącznik nr. 2 
 
 

Umowa nr………………………. 
 

Zawarta w Starachowicach dnia……………pomiędzy 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 
ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice NIP 664-19-43-885, Regon 292650289  
reprezentowanym przez Pawła Kołodziejskiego- Dyrektora Muzeum zwane dalej 
Zamawiającym 
 
a 
firmą……………………………. z siedzibą  przy ul………………..w……………………….. 
………………….NIP…………………………., Regon……………………………………….. 
zwana dalej Wykonawcą, w imieniu reprezentowaną przez…………………………………… 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 
 

Przedmiot umowy dotyczy wykonanie usługi polegającej na Obsługa Muzeum Przyrody  i 
Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach  w zakresie bezpieczeństwa 
ochrony przeciwpożarowej. 
 

§2 
 

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację 
umowy są z ramienia Zamawiającego…………………………………………, z ramienia 
Wykonawcy………………………….. 
 

§3 
 

Umowa zostaje zawarta na okres od………..2015r. do………………………………………… 
 

§4 
 

Wykonawca w zakresie obowiązków ochrony PPOŻ zobowiązany jest do: 
• Czuwania nad przestrzeganiem przez pracowników Muzeum przepisów 

przeciwpożarowych 
• Sprawdzania gotowości sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na terenie Muzeum, 

kontrola prawidłowości ich rozmieszczania, 
• Kontroli drożności drzwi, dróg ewakuacyjnych oraz ich prawidłowe oznakowanie, 
• Opracowania niezbędnych sprawozdań, zarządzeń, regulaminów w sprawach 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
• Prowadzenia wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową Muzeum, 
• Aktualizowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Muzeum, 
• Przestrzegania terminowej legalizacji gaśnic ppoż , 
• Konserwacji i sprawdzania sprawności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 

zlokalizowanych na terenie Muzeum, 
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• Nadzoru nad pracami remontowymi, konserwacyjnymi, budowlanymi z użyciem 
otwartego ognia (spawanie, prace dekarskie itp.), 

• Organizowania szkoleń z zakresu ppoż dla pracowników nowo przyjętych, szkoleń 
okresowych dla pracowników Muzeum na odpowiednim poziomie merytorycznym, 

• Doradztwa w zakresie ochrony budynków, obiektów i zlokalizowanych muzealiów. 
• Przeprowadzania okresowych ćwiczeń z zakresu ewakuacji z budynków (ludzi, 

zbiorów) i obsługi sprzętu gaśniczego. 
 

§5 
 

Z czynności dotyczących przeglądu, konserwacji i legalizacji sprzętu p.poż ( gaśnice, 
węże, hydranty itp.), wykonawca sporządzi protokół, w którym szczegółowo zamieści 
zakres wykonywanych czynności związanych z w/w pracami. Protokół taki będzie 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę i dołączony do prowadzonej dokumentacji 
p.poż przez Wykonawcę. Jeśli w czasie przekazania w/w protokołu zostaną stwierdzone 
wady i usterki Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia wpisem do 
protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, protokół 
podpisuje Zamawiający zamieszczając adnotację o odmowie podpisania protokołu i 
podanej przez Wykonawcę przyczynie odmowy podpisania protokołu.  
 

§6 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych u 
Zamawiającego przez organizacje zewnętrzne i udzielania wszelkich informacji/ 
wyjaśnień związanych z wykonywaniem ustaleń zawartych w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca ponosi tylko odpowiedzialność prawną i finansową za skutki 
nienależytego wykonania obowiązków ustalonych w § 4 niniejszej umowy skutkujących 
nałożeniem kary na Zamawiającego przez organy kontroli. 
 

§7 
 

W zakresie wykonywania obowiązków wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca 
zobowiązany jest: 
1. Wykonywać swoje usługi fachowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
2. Chronić przed osobami trzecimi tajemnice służbowe i zawodowe Zamawiającego, z 
którymi zapozna się w trakcie wykonywania swoich obowiązków- zarówno podczas 
obowiązywania niniejszej umowy, jak po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 
3. Do zwrotu Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji, jaką przejął od niego w związku z 
wykonywaniem swoich obowiązków. 
4. Informować Zamawiającego na bieżąco o wszystkich nowych przepisach z zakresu 
PPOŻ. 
 

§8 
 

Wykonawca może powierzyć wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej 
umowie innej osobie tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 
 

§9 
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Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich 
niezbędnych materiałów i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w 
niniejszej umowie. 
  

 
§11 

 
1.Tytułem wynagrodzenia za wykonane na podstawie niniejszej umowy prace Wykonawca 
otrzyma kwotę…………………….złotych brutto/ miesięcznie, zgodnie z oferta z 
dnia ……………………. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie na następujące konto bankowe……………………………… 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na koniec każdego 
miesiąca. 
Termin płatności strony ustalają na ………od dnia wystawienia faktury. 
 

§12 
 

Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
udokumentowanej części umowy.  
 

§13 
 

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszej umowy z ważnego powodu z 
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Strona wypowiadająca umowę zobowiązana jest do wręczenia drugiej 
stronie na piśmie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 
wywiązywania się bądź nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 
3. Wykonawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku braku 
możliwości kontaktu z Zamawiającym. 
4. W razie nie regulowania w terminie przez Zamawiającego płatności za wystawione faktury 
Wykonawca w pierwszej kolejności wysyła ponaglenia zapłaty, a jeśli nie skutkują one 
otrzymaniem zaległych płatności Wykonawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania 
niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 

§14 
 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji 
przedmiotu umowy w szczególności: 
1 Wykonawca zapłaci karę umowną za nieprzestrzeganie i niedopełnienie formalności 
wynikających z tytułu przeglądu okresowego i legalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i 
zewnętrznych, węży gaśniczych zlokalizowanych na terenie Muzeum w wysokości…………. 
W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 10 dni roboczych Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości……wartości zamówienia netto za każdy 
następny dzień opóźnienia płatny w pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy.   
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2.  Wykonawca zapłaci karę umowną za niedokonanie okresowej aktualizacji Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego lub jeśli dokonana aktualizacja nie będzie spełniać wymogów 
Zamawiającego. Kara ta będzie naliczana w wysokości…………. 
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości…… za brak sporządzania sprawozadań, 
niewywiązanie się z terminów oddania niniejszych sprawozdań zakreślonych przez 
ustawodawcę, Straż Pożarną, Dyrekcję Muzeum lub inne zewnętrzne służby kontrolne, brak 
uczestnictwa w wyznaczonym terminie kontroli Muzeum przez zewnętrzne służby 
kontrolne( PSP, PIS itp.), nienależyte prowadzenie dokumentacji lub jej wadliwość związanej 
z p.poż oraz prowadzenie dokumentacji w sposób sprzeczny z norami prawa i wymaganiami 
zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 
4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości……. Za brak przeprowadzenia 
okresowych szkoleń dla pracowników Muzeum w zakresie p.poż, przeprowadzenie takiego 
szkolenia z opóźnieniem, lub kiedy takie szkolenie nie będzie spełniało wymogów 
Zamawiającego. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kar umownych, o których mowa w 
ust. 1-4. 
Kary umowne wspomniane w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie…….dni od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do 
potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

 
§15 

 
Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
 

§16 
 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§17 
 

Dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonywania umowy właściwy jest Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 
 

§18 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                    WYKONAWCA  
 
 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:   
Świadczenie usług z zakresu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej 

Oznaczenie sprawy: A.26.11.2015 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
Dotyczy: świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony p.poż  

dla potrzeb Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………………………………... 
NIP……………………………………e-mail…………………………………………………. 
Telefon………………………………..Fax................................................................................. 
 
Cennik: 

 
Rodzaj czynności 

 
 

Cena zł Brutto 
Ryczałtowa miesięczna kwota brutto 

uwzględniająca wszystkie koszty związane 
z wykonaniem zlecenia. 

Kompleksowa obsługa z zakresu p.poż.    
Ryczałt miesięczny ………………………. 

Przegląd konserwacja, legalizacja gaśnic  
a. 2kg gaśnice proszkowe ABC- 3 szt. 
b. 4kg gaśnice proszkowe ABC-9 szt. 
c. 6kg gaśnice proszkowe ABC-11szt. 
d. 5kg gaśnica śniegowa  CO2- 2 szt. 

 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
……… ……………………………………… 
………. ……………………………………… 

Konserwacja, sprawdzanie sprawności 
hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych 
a. Hydranty wewnętrzne Z-25- 8szt. 
b. Hydranty zewnętrzne DN-80 -4 szt. 

 
 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
Szkolenia z zakresu p.poż 

(cena na jednego pracownika) 
………………………………………………..  

Utylizacja zużytych gaśnic (cena za sztukę ) 
…………………………………………………  

Prowadzenie dokumentacji związanej z 
ochroną przeciwpożarową Muzeum 
(sprawozdania, zarządzenia, protokoły z 
przeglądów i konserwacji sprzętu p. poż) 

 
 
………………………………………………… 

Nadzór nad pracami remontowymi, 
konserwacyjnymi niebezpiecznych pod 
względem pożarowym 

 
 
………………………………………………… 

Prowadzenie ćwiczeń okresowych z zakresu 
ewakuacji z budynków 

 
………………………………………………… 

Aktualizowanie planów, oznakowań 
ewakuacyjnych i Instrukcji Bezp. Pożarowego 

 
 
…………………………………….................. 

RAZEM BRUTTO:  (ryczałt miesi ęczny brutto)  
 
…………………………………………….. 

Uwaga: 
1. Złożenie niniejszego „Formularza cenowego” jest równoważne z akceptacją warunków zawartych w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” Formularz cenowy stanowi integralną część w/w opisu. 
2. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę innych usług w/w zakresie możliwym jest uzupełnienie oferty o wykaz 
dodatkowych czynności wraz z ich cennikiem. Załącznik ten będzie stanowił dodatkową informację o zakresie usług 
Wykonawcy i nie będzie podlegał kryterium oceny ofert ani nie będzie miał wpływu na wybór Wykonawcy 
 
 
 

Starachowice, dnia………..2015r.                                                  WYKONAWCA 
 



Starachowice, dn……2015r. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ZNAJOMO ŚCI PROBLEMATYKI P.PO Ż I 
PRZEPISÓW PRAWA 

 
OŚWIADCZAM  

 
1. Znane mi są zagadnienia związane z budową, funkcjonowaniem, i obsługą sprzętu do 

ochrony przeciwpożarowej, terminologia i metody postępowania na wypadek 
zagrożenia życia, zdrowia, mienia a wszególności umiejętność postępowania ze 
zbiorami i eksponatami o charakterze muzealnym, 

2. Znana mi jest topografia terenu i specyfika Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana 
Pazdura w Starachowicach z uwzględnieniem budynków i obiektów o charakterze 
historycznym i technicznym, 

3. Znane mi są przepisy prawa regulujące problematykę ochrony przeciwpożarowej w 
szczególności: 

•  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 2009 nr 178 
poz.1380 tj. ze zm.); 

• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 w 
sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów 
przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U 2008 nr 
124 poz. 1030); 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U 2010 Nr 109, poz. 719); 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 
2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek 
ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U.  215 poz.1823); 

• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. 
w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniu lub utratą; 

• Norma PN-EN 671-3 wraz zaleceniami producenta sprzętu p.poż; 
• Schemat organizacyjny Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w 

Starachowicach; 
4. Posiadam: 

• Świadectwo Wzorcowania urządzenia do pomiaru ciśnienia i wydajności 
hydrantów, 

• Certyfikat autoryzacyjny na wykonanie czynności związanych z badaniami 
przeglądami i konserwacją hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. 

 
Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenie o niekaralności, dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy. 
 
 
 

                                                 ................................................................................. 
( podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej  do reprezentowania przedsiębiorcy) 


