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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ 

do Umowy nr CSIOZ/……/2016 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kompleksowa obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wykonywanie zadań służby bhp 

zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

1) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia co 

najmniej raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć 

organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz 

poprawę warunków pracy; 

2) bieżące informowanie Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  

o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia. 

3) wykonywanie zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) przeprowadzenie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

5) udział komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty  

i urządzenia mające wpływ na warunki BHP; 

6) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp na potrzeby 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 

7) udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach 

pracy; 

8) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania 

przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola 

realizacji tych wniosków; 

9) opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP; 

10) doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP; 

11) doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na 

stanowiskach pracy; 

12) szkolenie wstępne i okresowe pracowników zakresie BHP oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej 

przepisami; 
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13)  szkolenie wstępne i okresowe pracowników zakresie BHP oraz prowadzenie dokumentacji 

wymaganej przepisami z nowo zatrudnionymi pracownikami Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia; 

14)  sprawowanie nadzoru na zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP; 

15)  udział w opracowaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia 

roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów; 

16) wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z Oceną Ryzyka Zawodowego. 

2. Kompleksowa obsługa przeciwpożarowa (wykonywanie zadań związanych z ochroną 

przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami), w tym: 

1) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi co najmniej raz w roku ogólnych analiz stanu 

bezpieczeństwa pożarowego, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych 

mających na celu zapobieganie zagrożeniu pożarowemu; 

2) bieżące informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych wraz z wnioskami 

zmierzającymi do ich usunięcia; 

3) sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; 

4) przygotowanie planów rozmieszczenia sprzętu ppoż; 

5) sporządzenie ocen ryzyk; 

6) prowadzenie ćwiczeń z ewakuacji budynków; 

7) przygotowanie planów ewakuacji z budynku; 

8) przeprowadzanie szkoleń ppoż dla pracowników i prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji; 

9) przeprowadzanie szkoleń każdorazowo z nowo zatrudnionymi pracownikami Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ilości od 5 osób; 

10) wydawanie opinii, uzgodnień ppoż; 

11) świadczenie doradztwa w zakresie ochrony ppoż; 

12) pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej; 

13) inne usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym; 

14) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

15) udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania 

przyczyn i okoliczności zdarzenia; 

16) opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny ppoż; 

17) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących ppoż. na potrzeby 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
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Uwagi: 

Zamawiający jest jednostką budżetową zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Umowa będzie obowiązywała od dnia 2016-12-16, jednak nie wcześniej niż od dnia jej 

zawarcia do dnia 2017-12-15.  

 

 

Minimalne wymagania dla Wykonawcy:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający aktualne uprawnienia do 

wykonywania działalności tj.: 

a) osoby realizujące przedmiot zamówienia muszą posiadać wykształcenie wyższe oraz 6-letni 

staż pracy w służbie BHP, warunkiem koniecznym jest ukończenie podstawowego szkolenia 

przewidzianego dla pracowników służb BHP 

lub 

b) osoba fizyczna realizujące przedmiot zamówienia musi posiadająca wykształcenie wyższe 

oraz 6-letni staż pracy w służbie BHP, warunkiem koniecznym jest ukończenie 

podstawowego szkolenia przewidzianego dla pracowników służb BHP  
oraz 

c)  

osoby realizujące przedmiot zamówienia muszą posiadać uprawnienia dotyczące 

prowadzenia szkoleń z problematyki zagrożenia pożarowego oraz do realizacji wymagań 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 


