
 

 

SĄD REJONOWY W WĘGROWIE                                        Węgrów, dnia 26 maja 2022 r. 

       UL. PRZEMYSŁOWA 20  

            07-100 WĘGRÓW 

 

A.261-2/2022                

ANALIZA RYNKU  

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia,  

Sąd Rejonowy w Węgrowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji 

dotyczących szacunkowych kosztów realizacji zamówienia dot. Opracowania ekspertyzy 

technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie.  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

I. Informacje ogólne: 

1) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy 

technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Sądu Rejonowego                             

w Węgrowie. 

2) Nazwy i kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71317100-4 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpożarowej                             

i przeciwwybuchowej 

3) Zamawiający dopuszcza zwiększenie w/w zakresu projektu o uwagi zgłoszone                              

w trakcie wizji lokalnej oraz o inne zalecenia skierowane do Wykonawcy przed 

złożeniem ofert. 

II. Dane techniczne budynku: 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:  3749,61 m² 

POWIERZCHNIA USŁUGOWA:  2607,24 m² 

POWIERZCHNIA RUCHU:   1142,37 m² 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU:  1197,88 m²                                     

KUBATURA:  16743,77 m³ 

III. W skład dokumentacji  wchodzą: 

Lp. Rodzaj dokumentacji Liczba i rodzaj egzemplarzy 

(w sztukach) 

a. ekspertyza techniczna z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej 

wersja papierowa - 5 szt.  

wersja elektroniczna - 1 

szt.CD w formacie pdf 

 

 

 

 



 

 

IV. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z:  

a. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie                  

(Dz. U. z 2019 r., poz.1065 z późn. zm.),  

b. Rozporządzeniem 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 z późn. zm.),  

c. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych                  

(Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030), 

d. obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi przepisami 

obowiązującymi przy sporządzaniu danego dokumentu. 

 

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinna być 

przygotowana w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przygotowania oferty przez wykonawcę 

robót budowlanych i realizacji tych robót budowlanych. 

 

V. Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej obejmuje między innymi 

ocenę: 

 szerokości przejść,  

 dojścia lub wyjścia ewakuacyjne,  

 szerokości i długości biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji,  

 długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego, 

 występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej: np. okładziny sufitu 

lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem 

ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego, okładziny ściennej                 

z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch 

kierunków ewakuacji; 

 niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej w sposób określony w przepisach 

ochrony przeciwpożarowej, 

 niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, 

 braku wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze 

ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku, 

 przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg dojazdowych do posesji, 

 inne niezbędne do wykonania całości zamówienia. 

  

VI. Wymagania ogólne: 

1. Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do 

wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.                              

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 



 

 

(Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z późn. zm.),  dopuszczonych w przypadkach szczególnie 

uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo 

komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zapewnią one 

niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

2. Przedmiotem ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wskazanie rozwiązań zamiennych w stosunku do 

wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych, to jest § 8 ust. 

3 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1139),  dopuszczonych do zastosowania, w uzgodnieniu                            

z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,                                 

w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, jest wskazanie 

takich rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej 

obiektu. 

3. Wystąpienie z  wnioskiem do właściwego miejscowo pod względem lokalizacji inwestycji 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie zaproponowanych 

w ekspertyzie ppoż przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2,                 

§ 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                                   

i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) oraz rozwiązań 

zamiennych w stosunku do wymaganego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg 

pożarowych, to jest § 8 ust. 3 i § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych                      

i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1139), 

4. Uzyskanie postanowienia, wydanego przez komendanta wojewódzkiego PSP, w trybie 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722), 

5. Ekspertyza techniczna powinna zawierać część opisową i odpowiadającą jej część graficzną. 

Część graficzna ekspertyzy powinna składać się z rzutów poszczególnych kondygnacji 

obiektu i charakterystycznych przekrojów, a w razie potrzeby także planu zagospodarowania 

terenu. Rysunki powinny być sporządzone w skali umożliwiającej odczytanie zawartych na 

nich informacji oraz być opatrzone tabelą opisową i podpisem z pieczęcią rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ekspertyza powinna również zawierać 

uzasadnienie zastosowania proponowanego rozwiązania, w celu wykazania niepogorszenia 

warunków ochrony przeciwpożarowej.  

Autor ekspertyzy technicznej powinien jednoznacznie wykazać, iż zaproponowane 

rozwiązania zamienne zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa nie niższy niż 

rozwiązania wymagane przepisami przeciwpożarowymi, a także uzasadnić celowość 

zastosowania zaproponowanych rozwiązań zamiennych lub zastępczych. 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy również: 

a. dokonywanie wszelkich uzgodnień terenowo-prawnych, w tym pozyskanie 

niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń, pozwoleń we własny zakresie, a w razie 

potrzeby warunków technicznych zasilania obiektu w media, 

b. wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prac projektowych oraz 

dokonania wszelkich innych pomiarów i badań potrzebnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

 



 

 

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami 

odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie 

kandydata/kandydatów na każde n/w stanowisko: 

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA UMOWY: 

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej (w tym wersja elektroniczna) –                

w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy. 

SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA 

Cena za przedmiot zamówienia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki związane z ponoszonymi kosztami. 

Zamawiający posiada aktualną wersję inwentaryzacji. Wykonawca ekspertyzy w razie 

konieczności wykona jej niezbędne uszczegółowienie.  

KONTAKT 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy nt. możliwej wartości przedmiotu zamówienia. Prosimy o przesłanie wyceny na 

załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 – „Formularz wyceny” na adres 

mailowy: zamowienia@wegrow.sr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 

2022 r. do godziny 10.00.  

UWAGA!       

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), nie 

jest zaproszeniem do składania ofert, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu, ani inną 

formą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

Pozyskane od Państwa informacje mają na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie 

wiedzy na temat ceny i kosztów zrealizowania opisanego przedmiotu zamówienia.  

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny 

Kierownik Zamawiającego 

Tomasz Salach 
Dyrektor Sądu Rejonowego 

w Węgrowie 
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