
Załącznik nr 16 do SIWZ 

 

Zakres czynności dyżuru kierowcy – operatora lekkiego samochodu  

patrolowo – gaśniczego 

 
Zakres obejmuje: 

a. Dyżur kierowcy – operatora lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego 
prowadzony jest w budynku biurowym Nadleśnictwa Żednia oraz w formie 
patroli i akcji gaśniczych z wykorzystaniem lekkiego samochodu patrolowo - 
gaśniczego; 

b. Prowadzenie dyżuru w PAD odbywać się będzie, zgodnie z instrukcją 
prowadzenia dyżuru w siedzibie Nadleśnictwa Żednia. Dyżur będzie pełniony 
według harmonogramu: 

Lp. OKRES GODZINY PRACY 

1 15.03-25.03 od 9.00 do 18.00 

2 26.03-31.03 od 9.00 do 19.00 

3 01.04.-15.04 od 9.00 do 19.30 

4 16.04-30.04 od 9.00 do 20.00 

5 01.05-31.05 od 9.00 do 20.30 

6 01.06-15.07 od 9.00 do 21.00 

7 16.07-31.07 od 9.00 do 20.30 

8 01.08-15.08 od 9.00 do 20.00 

9 16.08-31.08 od 9.00 do 19.30 

10 01.09-15.09 od 9.00 do 19.00 

11 16.09-30.09 od 9.00 do 18.30 

12 01.10-15.10 od 9.00 do 18.00 

 
Godziny pełnienia dyżurów mogą ulec skróceniu bądź wydłużeniu zgodnie z 
dyspozycją PAD RDLP bądź decyzją kierownictwa Nadleśnictwa lub osoby 
przez nie upoważnionej. 

c. Gotowość do pełnienia dyżurów w PAD obowiązuje od 15 marca do  
15 października. 

d. Termin rozpoczęcia i zakończenia dyżurów w PAD wynika z terminu 
rozpoczęcia zakończenia akcji ppoż. określonej corocznie przez RDLP w 
Białymstoku. 

e. Gaszenie zlokalizowanych pożarów lub ich zarzewi z wykorzystaniem sprzętu 
stanowiącego wyposażenie lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego 
(motopompy oraz sprzętu ręcznego). Priorytetem przy podjęciu decyzji o 
rozpoczęciu akcji gaśniczej jest w pierwszym rzędzie bezpieczeństwo 



Wykonawcy a następnie bezpieczeństwo powierzonego sprzętu. Podjęcie 
akcji gaśniczej może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody z PAD 
Nadleśnictwa, bądź osoby upoważnionej przez Nadleśnictwo do kierowania 
akcją gaśniczą. 

 
Na polecenie PAD lub koordynatora wykonawca zobowiązany jest oznaczyć 

dojazd do miejsca pożaru tabliczkami kierunkowymi, bądź osobiście doprowadzić na 
miejsce pożaru jednostki Straży Pożarnej. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia na bieżąco „Książki meldunków 
pożarowych, przebiegu alarmowania oraz wydanych i otrzymanych dyspozycji”  
(wg. poniższego wzoru) przekazanej przez Zamawiającego. 
 

 

Książka meldunków pożarowych, przebiegu alarmowania oraz wydanych i otrzymanych 
dyspozycji. 
 
Inne. 

1. Dyżury, akcje gaśnicze, patrolowanie terenu Nadleśnictwa będzie prowadzone 
wspólnie z pełniącymi dyżur pracownikami Nadleśnictwa (zgodnie z 
harmonogramem pełnienia dyżurów przeciwpożarowych). 

2. Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem każdego miesiąca pisemnie 
wskazać osoby, które będą wykonywać usługi w zakresie korzystania z lekkiego 
samochodu patrolowo - gaśniczego. 

3. Do realizacji zadań wynikających z powyższego zakresu obowiązków Wykonawca 
używał będzie sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego według 
poniższego zestawienia: 
 

a) Samochód ciężarowy L-200, nr inw. 742/1340 z osprzętem – szt. 1, 
- agregat gaśniczy FIRECO, 
- zbiornik na wodę, 
- prądownica wodno-pianowa, 
- radiotelefon, 
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- wyciągarka elektryczna, 
oraz dodatkowym wyposażeniem: 
- hydronetki plecakowe – szt. 2, 
- tłumice do gaszenia pożaru – szt.2, 
- siekiera – szt. 1, 
- szpadel – szt. 1, 
- pilarka spalinowa – szt. 1. 

b) Radiotelefon nasobny, nr inw. 620/1082 – szt. 1, 
c) Telefon komórkowy, nr inw. 629/1934 – szt. 1, 
d) GPS Juno 3 B, nr inw. 800/1500 – szt. 1, 
e) Instrukcję dla obsługi lekkiego samochodu patrolowo - gaśniczego oraz 

książkę - meldunków pożarowych, przebiegu alarmowania, wydanych i 
otrzymanych dyspozycji. 

 
Zaopatrzenie w wodę i środki pianotwórcze do celów gaśniczych zapewnia 

Zamawiający. 

Koszty niezbędne do utrzymania udostępnianego majątku, w szczególności koszty 
planowych przeglądów, konserwacji, koszty eksploatacji – paliwo do pojazdu, 
motopompy – oraz koszty remontów wynikające z prawidłowej eksploatacji – 
obciążają Zamawiającego. 

Wykonanie wszelkich przeglądów, konserwacji, remontów, będzie zlecane 
wyłącznie przez Zamawiającego. 

Koszty usunięcia szkód powstałych w czasie trwania umowy z winy Wykonawcy – 
w wyniku nieprawidłowej eksploatacji niezgodnej z przedmiotem umowy 
udostępnionego majątku – obciążają Wykonawcę. 

 


