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Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
		AEZ/362/1179/2019/GR            18.07.2019 r.

  Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu AEZ/S-067/2019

Wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia

   Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający w postępowaniu pn. Zaprojektowanie                            i wykonanie remontu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku dydaktycznym Wydziału Nauki o Zdrowiu, zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Ciołka 27, znak sprawy: AEZ/S-067/2019, informuje, że w trybie art. 38 ust. 1 ustawy, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pytanie 1 - 5:
W związku z wizją lokalna na obiekcie przeprowadzoną w dniu 17 lipca br proszę o udostępnienie na stronie następujących informacji niezbędnych do przygotowania oferty:
1. Proszę o zamieszczenie dokumentacji powykonawczej instalacji hydrantowej.
2. Proszę o zamieszczenie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu sygnalizacji pożaru.
3. Proszę o zamieszczenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
4. Proszę o zamieszczenie dokumentacji powykonawczej systemu oddymiania.
5. Proszę o zamieszczenie informacji nt rozmieszczenia wszystkich urządzeń przeciwpożarowych  zainstalowanych w obiekcie.
   Odpowiedź na pytanie 1-5:
Zamawiający w załączeniu przesyła Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego obejmującą swym zakresem odpowiedź na pytania 1 do 5            
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z?
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr/2012 


Rektora WUM z dnia_2P. P2. 2 P /2 r.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKÓW 
DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU WUM W WARSZAWIE


ul. E. Ciołka 27


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
Cele instrukcji


1. Celem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków Dydaktycznych Wydziału 
Nauki o Zdrowiu WUM w Warszawie, zwanej dalej “Instrukcją”, jest ustalenie zasad 
mających na celu ochronę życia, zdrowia lub mienia przed pożarem, zgodnie z 
wymaganiami § 6. ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).


2. Postanowienia Instrukcji nie naruszają przepisów odrębnych.


§2
Pojęcia użyte w instrukcji


Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
1) Budynki Dydaktyczne Wydziału Nauki o Zdrowiu -  budynki przy ul. E. Ciołka 27 wraz 


z łącznikami i infrastrukturą,
2) WUM -  Warszawski Uniwersytet Medyczny,
3) PSP - Państwowa Straż Pożarna.


ROZDZIAŁ II
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYNIKAJĄCE Z 


PRZEZNACZENIA I SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW


§3
Charakterystyka obiektów


Charakterystyka obiektów:
1) Budynki Dydaktyczne są budynkami użyteczności publicznej o dwóch i trzech 


kondygnacjach naziemnych nie podpiwniczone. Powierzchnia zabudowy wynosi -  
1726,50 m2 a powierzchnia wszystkich kondygnacji -  3210,50m2
Budynki w części „B”, „C” i „D” kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 
Budynek w części „A” kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.


2) Budynki mają rzuty zbliżone do prostokątów o różnych wymiarach.
Wysokości budynków od poziomu terenu do wierzchu attyki:


a) budynek A -11,72 m
b) budynek B - 4,05 m
c) budynek C - 6,53 m
d) budynek D - 3,85 m i 6,85 m
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3) Odległość od obiektów sąsiednich - najbliższy budynek 10 m inne budynki 30 m.
4) Budynki Dydaktyczne podzielone są na 3 strefy pożarowe.
5) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się na poziomie parteru, przy wejściu 


głównym (po prawej stronie) od ul. E. Ciołka 27.
6) Dojazdy do budynku - miejskie drogi od ul. E. Ciołka i od ul. Kleckiej. Dojazd dla 


straży pożarnej od ul. Kleckiej.
7) W budynku znajdują się sale seminaryjne, sale wykładowe i pomieszczenia 


biurowe (ZL). W strefach przemysłowo magazynowych (PM) są pomieszczenia 
techniczne w tym wentylatornia i rozdzielnia niskiego napięcia oraz magazynki.


8) Zgodnie z programem funkcjonalno -  użytkowym przewiduje się, że w obiekcie w 
godz. 8,00 do 20,00 jednocześnie przebywać będzie nie więcej niż 30 -  tu 
pracowników i 220 studentów. Łącznie 250 osób.


§4
Warunki ochrony przeciwpożarowej


Budynki Dydaktyczne składają się z czterech budynków połączonych łącznikami, które 
zostały podzielone na trzy strefy pożarowe. Łączna powierzchnia wewnętrzna wynosi 
3210,50 m2 a maksymalną wysokość ma budynek „A” - l i m .
Ze względu na swe funkcje obiekt jest zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.
W obiekcie występują sale, w których mogą przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób, te 
wydzielone strefy zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe (PM) zaliczone są do kategorii produkcyjno- 
magazynowych i przyjęto gęstość obciążenia ogniowego od 500 MJ/m2 do 1000 MJ/m2. 
W budynkach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem .
Konstrukcja budynków jest wykonana w klasie C odporności pożarowej.
Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych jest następująca:
Główna konstrukcja nośna - R 60
Stropy REI 60
Ściany zewnętrzne El 30
Ściany wewnętrzne El 15
Ściany oddzieleń przeciwpożarowych REI 120
Drzwi wydzielające strefy miedzy budynkami El 60
Drzwi wydzielające korytarze i klatki schodowe El 30
Drzwi do pomieszczeń PM El 60
Wszystkie elementy jako nierozprzestrzeniające ogień.
Przekrycie dachu RE 15
(oznaczenia; R -  nośność ogniowa w minutach, E -  szczelność ogniowa w minutach, I -  
izolacyjność ogniowa w minutach - wg § 216, Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
W płytach stropowych znajdują się przebicia i otwory do prowadzenia pionów instalacyjnych. 
Obiekty wyposażone są w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania 
elektryczną odgromową wentylacyjną mechaniczną oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.


Dachy.
Przekrycia dachów stanowią płyty dachowe prefabrykowane, typowe oparte na belkach. 
Ocieplenie stanowi gazobeton. Zewnętrzne pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.


2







Warunki ewakuacji.
Ewakuacja odbywa się :


a) z budynku „A” -  dwiema klatkami schodowymi poprzez przedsionki, na parterze -  
bezpośrednio na teren,


b) z budynku „C” -  klatką schodową i schodami zewnętrznymi na dziedziniec 
gospodarczy.


c) z budynku „B” i „D” -  bezpośrednio na teren.


Zagrożenie pożarowe.
W przypadku (przewidywanego) typowego pożaru (pożar wyposażenia i mebli biurowych w 
pomieszczeniu, pożar urządzeń elektronicznych, w strefie szatni ubrania) wartość krytyczną 
stanowić będzie odcięcie płomieniami dróg ewakuacyjnych lub/i wypełnienie ich dymem 
przez co nastąpi zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
Ogólna charakterystyka użytkowników budynków została przedstawiona poniżej:


• 99% użytkowników to studenci oraz pracownicy WUM .
• Większość użytkowników zna budynek oraz drogi ewakuacyjne.
• W typowej sytuacji tylko 1% obecnych w budynku to goście.
• Są prowadzone szkolenia pracowników i studentów z zakresu ewakuacji oraz 


zachowania się w czasie pożaru.
• Jest mało prawdopodobne, aby użytkownicy budynku użyli podręcznego sprzętu 


gaśniczego do zwalczania pożaru.
• 2% użytkowników może wymagać pomocy w czasie ewakuacji (osoby 


niepełnosprawne, kontuzjowane itp.).


ROZDZIAŁ III
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W WYMAGANE URZĄDZENIA 


PRZECIWPOŻAROWE I GAŚNICE ORAZ SPOSOBY PODDAWANIA ICH 
PRZEGLĄDOM TECHNICZNYM I CZYNNOŚCIĄ KONSERWACYJNYM


§5
Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe 1


1. Budynki Wydziału Nauki o Zdrowiu wyposażone są w:
• System Sygnalizacji Pożarowej , sterujący;
• Systemem Oddymiania Budynku,
• Systemem Klap Pożarowych (odcinających) w przewodach wentylacji,
• 14 hydrantów DN 25 z wężem półsztywnym,
• 13 szt. gaśnic proszkowych GP-6x ABC,
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.


1.1 System Sygnalizacji Pożaru służy do wykrywania i sygnalizowania pożaru.
Oparty jest na centralce pożarowej z 3 pętlami z analogowymi elementami adresowalnymi: 
łącznie 187 czujek i 12 ręcznych ostrzegaczy pożarowych rozmieszczonych na drogach 
ewakuacyjnych. Z zasady przy wejściu i wyjściu z klatek schodowych. Centralka 
zlokalizowana jest w pomieszczeniu ochrony i sygnalizuje następujące alarmy:


• Pożarowy I stopnia
• Pożarowy II stopnia
• Uszkodzeniowy
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Alarm I stopnia, po szybkim sprawdzeniu źródła alarmu, można skasować.
Alarm II stopnia jest niekasowalny i przekazywany bezpośrednio do centrum 
alarmowego Państwowej Straży Pożarnej.


2. W budynkach znajdują się podświetlane znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne oraz 
oświetlenie awaryjne (dróg ewakuacyjnych).


3. Hydranty służą do gaszenia pożarów w pierwszej fazie ich rozwoju i mogą być 
używane przez osoby przebywające w obiekcie na zasadzie podręcznego sprzętu gaśniczego.
3.1. Na bieżąco należy sprawdzać kompletność wyposażenia szafek hydrantowych: w wąż, 
prądownice oraz czy zapewniony jest dostęp do nich. Szafka hydrantowa powinna być 
oznaczona znakiem bezpieczeństwa i wyposażona w instrukcję obsługi hydrantu.
3.2. Nie rzadziej niż raz do roku należy instalacje hydrantową poddać pomiarowi 
ciśnienia i wydajności.
3.3. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów należy raz na 5 lat poddawać próbie 
ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą.


§6
Gaśnice


1. Gaśnice są przenośnymi urządzeniami, uruchamianymi ręcznie i służącymi do 
zwalczania pożarów w początkowej fazie pożaru.
1.1. Gaśnice dobiera się stosownie do ilości i rodzaju materiału, który może ulec zapaleniu 
w obiekcie lub pomieszczeniu.
1.2. Na każdej gaśnicy znajduje się etykieta, która zawiera m.in. oznaczenie grupy 
pożarów, jakie można nią gasić.
System ten obejmuje następujące grupy pożarów:


1) Grupa A - pożary materiałów stałych, zwykle organicznych, których spalanie zachodzi 
z tworzeniem się żarzących się węgli (drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny),


2) Grupa B - pożary cieczy i materiały stałe topiące się,
3) Grupa C - pożary gazów,
4) Grupa D - pożary metali (magnez, sód itp.)
5) Grupa F - pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych,


§7
Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic


1. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice znajdujące się w obiektach poddawane są 
przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami 
określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych.


2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 
powimiy być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez 
producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


3. Szczegółowy zakres przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic, zawiera załącznik nr 5 do Instrukcji.


§8
Rozmieszczenie gaśnic 1


1, Gaśnice musza być rozmieszczane w strefach pożarowych budynku, w miejscach łatwo 
dostępnych i widocznych, a w szczególności:
a) w pobliżu wejść do budynków (wewnątrz),


4







b) na klatkach schodowych i korytarzach,
c) przy wyjściach z pomieszczeń,
d) w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące


warunki techniczne,
e) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie źródeł


ciepła np. grzejników.


ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO MIEJSCOWEGO


ZAGROŻENIA


§9
Obowiązki podczas pożaru


1. Każdy, kto zauważył pożar lub inne miejscowe zagrożenie1, obowiązany jest zachować 
spokój i nie wywołując paniki natychmiast zaalarmować:
1) osoby znajdujące się w strefie zagrożenia lub narażone na skutki pożaru,
2) Państwową Straż Pożarną -  tel. 998 lub 112 oraz przez wciśnięcie ręcznego 


ostrzegacza pożaru.
3) władze uczelni WUM, zgodnie z systemem powiadamiania o sytuacjach 


nadzwyczajnych (Zarządzenie Rektora nr 48/2010 z 28.05.2010 r.)


2. Po uzyskaniu połączenia z Państwową Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
1) gdzie się pali? -  dokładny adres obiektu i jego nazwę,
2) co się pali ? -  (np. urządzenia elektryczne, pokój biurowy, zaplecze socjalne, 
zgromadzone materiały itp.),
3) czy istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, oraz czy w rejonie objętym 
pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub 
wybuchowe? (np. butle z gazem itp.)


3. W razie potrzeby należy zaalarmować także inne pogotowia wymienione w wykazie 
telefonów alarmowych -  załącznik nr 1.


4. Strefę zagrożenia należy opuścić -  kierując się do wyjścia na zewnątrz budynku.
W pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych objętych zadymieniem lub 
wypełnionych gorącymi produktami spalania (np. alkohole, gazy itp. mogą spalać się bez 
wydzielania dymu) należy poruszać się w pozycji pochylonej, ponieważ im niżej tym 
niższe stężenie produktów spalania i niższa temperatura. Przy silnie zadymionych 
odcinkach dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian aby nie stracić 
orientacji co do kierunku ruchu.


5. Równocześnie z alarmowaniem o niebezpieczeństwie należy, w miarę możliwości 
przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym lub/i do udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym lub zagrożonym.
6. Miejsce zbiórki dla ludzi ewakuowanych jest wyznaczone oraz oznaczone w pobliżu 
parkingu.


' Przez inne miejscowe zagrożenie — rozumie się zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych 
praw przyrody nie będące pożarem ani klęską żywiołową a stanowiące zagrożenie dla życia , zdrowia, mienia 
lub/i środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).
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7. Przybycie jednostek Państwowej Straży Pożarnej nie zwalnia pracowników od 
świadczenia pracy w zakresie ewakuacji ludzi i mienia. Czynności te należy wykonywać 
ściśle według poleceń kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.


ROZDZIAŁ V


SPOSOBY ZABEZPIECZANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM
POŻAROWYM


§10
Prace niebezpieczne pod względem pożarowym


1. Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie 
prace, nie przewidziane normalnym tokiem pracy lub prowadzone poza wyznaczonym 
do tego celu miejscem.


2. Czynności wymienione w ust. 1 należy prowadzić w sposób uniemożliwiający 
powstanie pożaru lub wybuchu.


3. Szczególnym przykładem prac pożarowo niebezpiecznych są prace remontowo -  
budowlane, podczas których następuje:
• spawanie oraz cięcie gazowe i elektryczne,
• cięcie przecinakami ściernicowymi,
• klejenie i łączenie na gorąco oraz malowanie i nasycanie środkami łatwo 


zapalnymi,
• stosowanie gazów, cieczy palnych lub pyłów, przy których mogą powstać 


mieszaniny wybuchowe,
• suszenie materiałów palnych,
• podgrzewanie lepiku, smoły lub papy termozgrzewalnej.


4. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane na terenie 
budynków pod warunkiem:
a) spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
b) uzyskania pisemnego zezwolenia wydanego przez Biuro Eksploatacji lub Biuro 


Inwestycji,
c) wzór zezwolenia, o którym mowa wyżej zawiera załącznik nr 3 do Instrukcji.


§11
Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych 1


1. Przy wykonywaniu w/w prac należy przygotować budynki lub pomieszczenia do 
prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, a w szczególności 
należy:


1) oczyścić miejsca lub pomieszczenia z materiałów palnych,
2) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały występujące w miejscu 


wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy 
konstrukcyjne budynku oraz występujących tam instalacji,


3) zabezpieczyć otoczenie przed działaniem odprysków spawalniczych,
4) sprawdzić pomieszczenia sąsiednie przed możliwością zapalenia się tam 


materiałów palnych wskutek przewodnictwa cieplnego, bądź przez 
przedostawanie się odprysków z ciecia lub spawania,
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5) uszczelnić materiałem niepalnym wszelkie przelotowe otwory w tym 
instalacyjne, wentylacyjne, itp., znajdujące się w pobliżu miejsca 
przewidywanych prac,


6) zabezpieczyć przed wysoką temperaturą i odpryskami cięcia lub spawania, 
instalacje elektryczne,


7) sprawdzić czy w pomieszczeniu nie występuje zagrożenie wybuchem,
8) przygotować w miejscu przewidywanych prac: pojemniki na rozgrzane 


odpadki np. drutu spawalniczego oraz materiały osłonowe i izolacyjne,
9) zapewnić warunki ewakuacji z miejsca prowadzonych prac.


2. Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy 
dodatkowo wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju stosownym do 
potencjalnego źródła pożaru.


3. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem 
pożarowym ma obowiązek (zgodnie z pisemnym zezwoleniem -  wzór nr 3 niniejszej 
Instrukcji) :


3.1. Zapewnić nadzór, podczas wykonywania i po zakończeniu prac niebezpiecznych pod 
względem pożarowym.


3.2. Dokładnie sprawdzić po zakończeniu prac stanowisko i jego otoczenie w celu 
ustalenia czy podczas wykonywania prac nie zainicjowano (np. poprzez zaprószenie) 
spalania lub żarzenia.


ROZDZIAŁ VI
WARUNIKI I ORGANIZACJA EWAKUACJI LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE


SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA


§12
Ogólne zasady prowadzenia ewakuacji


1. W przypadku wystąpienia zagrożenia, które powoduje konieczność ogłoszenia ewakuacji 
ludzi, decyzję podejmuje i kieruje przebiegiem ewakuacji:


1.1. Kierujący komórką organizacyjną, na terenie której powstał pożar lub inne miejscowe 
zagrożenie.


1.2. Wykładowca lub organizator, pod kierunkiem którego odbywają się wykłady czy 
seminaria w auli, w salach seminaryjnych lub wykładowych.


1.3. Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu lub osoba przez niego upoważniona w przypadku 
konieczności ewakuacji wszystkich osób z wszystkich budynków.


2. Ewakuację należy zarządzać i przeprowadzać tylko w sytuacji powszechnego 
zagrożenia2.


3. Przy ewakuowaniu ludzi należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności ewakuowały się:
1) osoby o ograniczonej zdolności poruszania się,
2) osoby z pomieszczeń, w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze 


rozprzestrzeniania się pożaru,
3) osoby z pomieszczeń, z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg 


ewakuacyjnych może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie (gorące lub/i 
toksyczne produkty spalania itp.).


4. Do celów ewakuacji nie przewiduje się wind osobowych. System sygnalizacji pożaru 
automatycznie zatrzymuje windy na parterze z otwartymi drzwiami.


2 Za kryterium „powszechnego zagrożenia” przyjmuje się sytuację gdy istnieje realne niebezpieczeństwo utraty 
życia lub uszczerbku na zdrowiu przez co najmniej 10 osób.
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§13
Organizacja ewakuacji


1. Ewakuację zarządza osoba lub osoby wymienione wyżej po uprzednim zapoznaniu 
się z zaistniałą sytuacją.


2. Ewakuacja polega na możliwie sprawnym, spokojnym i uporządkowanym 
przemieszczaniu ludzi przebywających w obiekcie: pracowników i interesantów, do 
wyznaczonych (oznaczonych) rejonów na zewnątrz budynków.


3. Podejmując decyzję o ewakuacji należy powiadomić pracowników odpowiedzialnych 
za organizację, w tym za kolejność i sposób ewakuowania się osób.


4. Podczas ewakuowania się osób należy dopilnować, aby w pierwszej kolejności 
ewakuowały się osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.


5. Wszyscy po usłyszeniu sygnału z lokalnego sygnalizatora akustycznego z systemu 
sygnalizacji pożaru lub po otrzymaniu polecenia ustnego o ewakuacji:


• Przerywają natychmiast wykonywaną pracę.
• Zabezpieczają pomieszczenie pracy (zamkniecie okien, wyłączenie 


odbiorników prądu itp.).
• Zabierają ze sobą rzeczy osobiste.
• Opuszczając pomieszczenie zamykają drzwi na klucz.
• Kierują się na drogi ewakuacyjne.
• Podporządkowują się poleceniom wydawanym przez osoby kierujące 


ewakuacją.
• Polecenia wydawane przez osoby odpowiedzialne za ewakuację są 


poleceniami służbowymi.
6. Po zakończeniu ewakuowania się ludzi, należy sprawdzić (poprzez zliczanie) czy 


wszyscy opuścili teren budynku i znajdują się w wyznaczonych miejscach dla 
ewakuowanych.


7. Przy niezgodności stanu osobowego, należy ten fakt natychmiast zgłosić osobom 
odpowiedzialnym za ewakuację.


8. W chwili przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej kierujący ewakuacją 
powinien złożyć krótką informację o przebiegu zdarzeń.


9. Zabrania się opuszczania wyznaczonego rejonu zbiórki bez zgody kierownika akcji 
ratowniczo -  gaśniczej.


§14
Praktyczne metody sprawdzania warunków ewakuacji


1. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, należy przeprowadzać co 
najmniej raz na dwa lata.


2. O terminie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, należy 
zawiadomić komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, nie 
później niż tydzień przed wyznaczonym terminem próbnej ewakuacji.


3. Wykaz osób odpowiedzialnych za ewakuacje ludzi z obiektu Wydziału Nauki o 
Zdrowiu zawiera załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji.


4. Wyznaczeni pracownicy lub członkowie ochrony obiektu poprzez tuby 
rozgłoszeniowe, przemieszczają się po budynkach Wydziału Nauki o Zdrowiu i 
wygłaszają stosowne komunikaty np.


„UWAGA, ZAGROŻENIE POŻAREM, PROSZĘ OPUŚCIĆ BUDYNKEK, 
STRAŻ POŻARNA JEST W DRODZE,,.
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ROZDZIAŁ VII
SPOSOBY ZAPOZNANIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Z PRZEPISAMI 
PRZECIWPOŻAROWYMI 1 TREŚCIĄ PRZEDMIOTOWEJ INSTRUKCJI


§15
Sposoby zapoznawania z instrukcją


1. Obowiązek zapoznawania z Instrukcją i przestrzegania postanowień w niej zawartych 
mają wszystkie jednostki organizacyjne WUM i zarejestrowane na uczelni organizacje 
studenckie, zamierzające korzystać z pomieszczeń lub powierzchni budynku. Taki 
obowiązek ciąży też na podmiotach zewnętrznych wykorzystujących obiekt w celach 
komercyjnych.


2. Przyjęcie do wiadomości ustaleń Instrukcji zainteresowani potwierdzają własnoręcznym 
podpisem na “oświadczeniu” stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji. W przypadku 
pracowników, oświadczenia te zostają włączane do akt osobowych.


3. Postanowienia Instrukcji obowiązują też pracowników podmiotów zewnętrznych 
prowadzących prace na terenie Wydziału Nauki o Zdrowiu.


4. Obowiązek zapoznawania z treścią Instrukcji spoczywa na:
1) Dziale Ochrony Pracy i Środowiska podczas szkolenia wstępnego z BHP i P. Poż.
2) Biurze Eksploatacji lub Biurze Inwestycji w stosunku do osób prawnych i fizycznych


wykonujących prace w obiekcie Wydziału Nauki o Zdrowiu ul. E. Ciołka 27.


§16
Sposoby zapoznawania z przepisami przeciwpożarowymi


1. Pracownicy Uniwersytetu uzyskują i aktualizują swoją wiedzę z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej podczas instruktażu ogólnego, stanowiskowego i szkolenia okresowego z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


ROZDZIAŁ VIII
ZADANIA I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ DLA 


OSÓB BĘDĄCYCH STAŁYMI UŻYTKOWNIKAMI


§17
Obowiązki pracowników i studentów


1. Wszyscy pracownicy oraz studenci i inni użytkownicy bez względu na zajmowane
stanowisko służbowe i pełnioną funkcję zobowiązani są do:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad z zakresu ochrony 


przeciwpożarowej, związanych z wykonywanymi pracami,
2) przestrzegania zasad postępowania w wypadku powstania pożaru, w tym organizacji 


i warunków bezpiecznej ewakuacji osób,
3) orientowania się w rozmieszczeniu podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń 


przeciwpożarowych,
4) niezwłocznego zgłaszania usterek mogących spowodować pożar przełożonym lub 


osobom kompetentnym do ich usunięcia.


2. Pracownicy ochrony budynku zobowiązani są do:
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1) dokładnej znajomości obiektów Wydziału Nauki o Zdrowiu przy ul. E. Ciołka 27 w
Warszawie,


2) umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i innymi 
urządzeniami przeciwpożarowymi występującymi w budynku,


3) zapewniania drożności dróg dojazdowych dla samochodów pożarniczych i innych 
pojazdów ratowniczych,


4) zwracania uwagi na zagrożenia pożarowe w obiektach, szczególnie po opuszczeniu 
budynków przez stałych użytkowników,


5) powiadamiania osób znajdujących się w strefie zagrożenia, w przypadku powstania 
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,


6) przystąpienia do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym,
7) wskazania miejsca zdarzenia/pożaru przybywającym jednostkom Państwowej Straży 


Pożarnej,
8) niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu odpowiednich władz WUM, zgodnie z 


systemem powiadamiania w sytuacjach nadzwyczajnych (Zarządzenie Rektora nr 
48/2010 r. z 28.05.2010 r.)


3. Aktualizację niniejszej instrukcji zapewnia specjalista ds. przeciwpożarowych z Działu 
Ochrony Pracy i Środowiska.


4. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM 
w Warszawie, ul. E. Ciołka 27 opracował:


mgr inż. Edward Chołda 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Dział Ochrony Pracy i Środowiska 


specjalista ds. p.poż. 
tel. 22/ 57 20 881
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Załącznik nr 1 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH


Instytucja Telefon alarmowy


Pogotowie ratunkowe 999 lub 112


Straż pożarna 998 lub 112


Policja 9971ub 112


Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112


Straż miejska 986


Pogotowie Elektryczne 821-52-11


Pogotowie Gazowe 992


Pogotowie Ciepłownicze 993


Pogotowie Wodnokanalizacyjne 994


Uwaga -  telefony alarmowe całodobowe do naszych służb 
technicznych, dostępne na stronie głównej WUM.
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Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


(imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data)


(stanowisko służbowe)


(nazwa jednostki organizacyjnej 
zatrudniającej pracownika)


OŚWIADCZENIE


Niniejszym oświadczam, że przed przystąpieniem do pracy zostałem(am) 
zapoznany(a) z:
1. Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Wydziału Nauki o 


Zdrowiu WUM przy ul. E. Ciołka 27 w Warszawie.
2. Zagrożeniem pożarowym w budynkach Wydziału Nauki o Zdrowiu.
3. Obowiązkami w zakresie zapobiegania, powstawania i rozprzestrzeniania się 


pożaru.
4. Zasadami postępowania w wypadku powstania pożaru.
5. Zasadami postępowania podczas ewakuacji ludzi.
6. Rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego i sposobami jego uruchomienia.


(podpis pracownika) (podpis prowadzącego szkolenie)
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Załącznik nr 3 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


ZEZWOLENIE N r...
na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym


Miejsce pracy


Rodzaj pracy........................................................................................................................


Czas pracy dnia............................................. od godz............................................ do godz.


Zagrożenie pożarowe w miejscu pracy................................................................................


Nazwa firmy wykonującej prace.........................................................................................


1) nazwisko kierownika robót...........................................................................................


2) nazwiska bezpośrednich wykonawców........................................................................


Sposoby zabezpieczenia przed możliwością pożaru/wybuchu ...........................................


Środki zabezpieczenia (przeciwpożarowe, BHP, inne)


Odpowiedzialni za: (podać imię, nazwisko i stanowisko)


1) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających tok pracy


wykonano data, godzina, podpis ..........................................................


2) wyłączenie instalacji z napięcia............................. ...............................


wykonano data, godzina, podpis .........................................................


3) wykonanie analizy stężeń par cieczy, gazów, pyłów...........................


wykonano data, godzina, podpis ..........................................................


4) stosowanie środków zabezpieczających organizację pracy i instruktaż


wykonano data, godzina, podpis .........................................................


Zezwalam na rozpoczęcie prac


(podpis i data.)


Prace zakończono w dniu.......................................................... godz...........................................................


Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzano i nie stwierdzano zaniedbań mogących wywołać pożar; 
□ godz..............  □ godz............... □ godz...............
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Załącznik nr 4 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


PROTOKÓŁ
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH


POD WZGLĘDEM POŻAROWYM
w.........................................................................................


(podać pełną nazwę jednostki organizacyjnej)


Komisja w składzie:
1) przewodniczący - ...................................................................................................................


2) członek - ...................................................................................................................


3) członek - ...................................................................................................................


dokonała analizy warunków i okoliczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym


w dniach o d .................................................................. . do


w godzinach o d .............................................................  do


1.Nazwa budynku, pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie ww. prac


2. Określenie zagrożeń występujących w rejonie prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym


3. Rodzaj materiałów palnych występujących w rejonie ww. prac


4. Rodzaj elementów budowlanych występujących w rejonie ww. prac


5. Sposób zabezpieczenia ppoż. budynku, pomieszczenia, miejsca na okres prowadzenia prac niebezpiecznych 


pod względem pożarowym......................................................................................................................................


6. Ilość i rodzaj sprzętu ppoż. do zabezpieczenia miejsca ww. pracy.................. .


7. Środki i sposoby alarmowania straży pożarnej i pracowników w razie pożaru


8.Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie ww. prac


9.Osoba odpowiedzialna za nadzór ppoż. w toku ww. prac................................................................................


10.Osoby odpowiedzialne za kontrolę rejonu po-zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym


Podpis komisji: 1 )........................................... 2 ) ................................................ 3 ) ..........................................
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Załącznik nr 5 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Przegląd techniczny oraz konserwacja urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic


1. Ogólne zasady wykonywania przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych i 
gaśnic.
1.1 Przeglądom technicznym i konserwacji podlegają stanowiące wyposażenie budynku, następujące urządzenia 


przeciwpożarowe;
a) hydranty wewnętrzne,
b) instalacja oświetlenia awaryjnego,
c) gaśnice,
d) system sygnalizacji pożarowej.
2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji, 
zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
3. Przeglądy techniczne i konserwacje powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją 
producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.
4. Węże gaśnicze będące na wyposażeniu hydrantów powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej 
zgodnie z Polskimi Normami.
5. Realizacja przewidzianych przeglądów technicznych i konserwacji należy do obowiązków Działu Ochrony 
Pracy i Środowiska.
6. Szczegółowe zasady przeglądów technicznych i konserwacji hydrantów.
6.1. Czynności powinny być prowadzone raz na kwartał i powinny obejmować:
- czy jest kompletne wyposażenie hydrantów,
- czy hydranty są widoczne i czy maja czytelne oznakowanie i instrukcje obsługi,
- czy nie jest utrudniony do nich dostęp,
- czy nie występują uszkodzenia ,korozja, wycieki itp.


6.2. Coroczne przeglądy i konserwacje powinny obejmować:
- całkowite rozwinięcie węża/y,
- sprawdzenie ciśnienia i wydajności hydrantu,
- prawidłowość oznakowania i czytelność instrukcji obsługi,
- trafność doboru prądownicy i mobilność zwijadła,
- prawidłowość mocowania i taśmowania węży.


6.3. Po przeglądzie hydrant powinien być oznakowany „sprawdzono” a w opisie powinno być zawarte ; data 
przeglądu, wynik testu, data kolejnego przeglądu.
6.4. Protokół z przeprowadzonych czynności powinien znajdować się w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska.
7.Szczegółowe zasady przeglądów i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
7.1. Instalacje i oprawy oświetlenia awaryjnego podlegają okresowym przeglądom i konserwacji w terminach i 
na zasadach określonych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku.
7.2. Każdorazowy przegląd oświetlenia awaryjnego powinno obejmować:


- sprawdzenie działania wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie prób funkcjonalnych zadziałania oświetlenia awaryjnego,
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego.


7.3.Sprawdzenie działania opraw oraz próby funkcjonalnego działania oświetlenia powinno być 
przeprowadzone przy symulacji zaniku oświetlenia podstawowego i wyłączeniu dopływu energii 
przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.
7.4. Skuteczność oświetlenia awaryjnego dokonuje się po przez pomiary natężenia oświetlenia dróg 
ewakuacyjnych przy wyłączonym oświetleniu podstawowym a ponad to sprawdza się czy :
- widoczne są znaki ewakuacyjne nad wyjściami oraz przy każdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
- znaki są rozmieszczone tak ,aby z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej widoczny był co najmniej jeden znak,
- piktogramy posiadają odpowiedni kolor i kontrast,
- czas świecenia, po wyłączeniu zasilania głównego, oświetlenia awaryjnego jest zgodny z wymaganiami 
Polskich Norm.
7.5. Przeglądu oświetlenia awaryjnego dokonuje osoba posiadająca stosowne uprawnienia SEP. Protokół z 
przeprowadzonych czynności powinien znajdować się w Biurze Eksploatacji.


8. Szczegółowe zasady przeglądów i konserwacji gaśnic.
8.1.Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być prowadzone w okresach ustalonych przez 
producenta ale nie rzadziej niż raz do roku.
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8.2. Gaśnice uszkodzone lub rozładowane powinny być poddane naprawie i naładowaniu środkiem gaśniczym.
8.3. Okresowe przeglądy i konserwacje może wykonywać tylko konserwator mający autoryzację producenta.
8.4. Zbiorniki ciśnieniowe gaśnic proszkowych powyżej 6 kg w tym także zbiorniki agregatów proszkowych 
powinny być badane co 5 lat wg ustaleń Urzędu Dozoru Technicznego.
8.5. Zbiorniki gaśnic śniegowych podlegają takim badaniom co 10 lat.
8.6. Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych ,konserwacyjnych lub naprawczych konserwator 
sporządza protokół potwierdzający wykonanie niezbędnych czynności przywracających sprawność gaśnic a 
rodzaj wykonanej czynności powinien też być uwidoczniony na etykiecie konserwacji gaśnicy.
8.7. Etykieta konserwacji powinna być umocowana na gaśnicy w sposób trwały i tak aby nie zasłaniała innych 
napisów na gaśnicy.
8.8 Etykieta konserwacji powinna zawierać: rodzaj przeprowadzonych czynności (przegląd, naprawa, 
konserwacja), nazwę i adres jednostki konserwującej, znak identyfikujący bezspornie osobę wykonującą usługę, 
datę badania gaśnicy i datę następnego badania.
8.9. Wycofywanie gaśnic nie nadających się do konserwacji.
8.10. Konserwacja pewnych gaśnic ze względu na przestarzałą konstrukcję, skomplikowany sposób użycia, 
przeterminowane i nie produkowane środki gaśnicze, brak oryginalnych części zamiennych -  nie powinno być
wykonywane.
8.11. Przykładam i takich gaśnic są : gaśnice pianowe z pianą chemiczną, gaśnice ze zbiornikami z tworzyw 
sztucznych, gaśnice wymagające przy ich uruchamianiu odwrócenia do góry dnem, gaśnice, których 
konserwacja nie może być wykonana z uwagi na brak części zamiennych lub stosownych środków gaśniczych.
8.12. Protokół z przeprowadzonych czynności powinien znajdować się w Dziale Ochrony Pracy i Środowiska.


16







Załącznik nr 6 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA EWAKUACJĘ 
z WYDZIAŁU NAUKI o ZDROWIU WUM w Warszawie przy


ul. E. Ciołka 27


Kierownik ewakuacji z wszystkich obiektów


Specjalista Joanna Zakrzewska lei. (22)  836 09 13 
lub osoba upoważniona


Koordynatorzy ewakuacji:


Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
Prof. Andrzej Krupienicz teł. ( 22) 836 09 72 lub osoba upoważniona


Zakład Żywienia Człowieka
Prof. Zdzisław Wójcik tel. (22) 836 09 71 lub osoba upoważniona


Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 
Prof. Anna Doboszyńska tel. (22) 836 09 72 lub osoba upoważniona


Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 
Dr hab. Jacek Imiela tel.(22) 877 35 97 lub osoba upoważniona
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IX PLANY OBIEKTÓW


a) powierzchnia,wysokość,
b) odległość od obiektów sąsiednich,
c) kategoria zagrożenia ludzi - ZL,
d) przewidywana liczba ludzi w pomieszczeniach,
e) podział na strefy pożarowe,
f) warunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne,
g) miejsce usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
h) hydranty zewnętrzne i wewnętrzne,
i) dojazd do obiektów i wjazdy na teren.
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Symbole oraz lokalizacja znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej


Nr Znak ewakuacyjny Znaczenie (nazwa) znaku 
ewakuacyjnego Zastosowanie


PN-92/N-012S6-02 Znaki bezpieczeństwa -  ewakuacja


WYJŚCIE
EWAKUACYJNE


Wyjście ewakuacyjne


Znak do oznakowania następujących drzwi, 
przegradzających ustaloną drogę ewakuacji ludzi: 
wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń w których wymagane 
są co najmniej dwa takie wyjścia, 
wyjść prowadzących z budynku, innego obiektu 
budowlanego oraz terenu -  na zewnątrz.
Wyjść prowadzących do innej strefy pożarowej, w tym na 
obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową, w 
budynku o wysokości ponad 25m.
Wymieniony znak powinien być umieszczony bezpośrednio 
nad drzwiami. Gdy wyjście prowadzi przez przedsionek 
dotyczy to drzwi przedsionka._________________________


a)


b) c)


Kierunek drogi ewakuacyjnej


Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być 
wykorzystane w przypadku zagrożenia.
Strzałka a) -  do samodzielnego stosowania 
Strzałki b) c) -  do stosowania z innymi znakami


a) b)


Drzwi ewakuacyjne


Znak ten powinien być stosowany wraz ze znakiem 
„kierunek drogi ewakuacyjnej” (pn.2 b,c) do oznakowania 
drzwi przegradzających ustaloną drogę ewakuacji, nie 
wymienioną w pn. 1 w tym także drzwi wyjściowych z 
przedsionka._____________________________________


Przesunąć w celu otwarcia


Znak stosowany łącznie ze znakami z pn.3 na przesuwnych 
drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. 
Strzałka powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi 
przesuwnych.


Pchać aby otworzyć


Ciągnąć aby otworzyć


Znaki stosowane łącznie ze znakami z pn.3 na drzwiach 
wyjścia ewakuacyjnego, jeśli są one dozwolone. Strzałka 
powinna wskazywać kierunek otwierania drzwi. Zazwyczaj 
stosuje się je na drzwiach, które otwierają się w sposób inny 
niż przewidują przepisy (z pomieszczeń na zewnątrz).


Kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej


a)
Kierunek do wyjścia drogi 


ewakuacyjnej 
schodami w dół, 


schodami w górę.


Znaki te umieszcza się w miejscach w których kierunek 
ewakuacji może budzić wątpliwości:
gdy nie widoczny jest znak „Wyjście ewakuacyjne” lub znak 
„drzwi ewakuacyjne”
gdy widoczny jest więcej niż jeden taki znak, a ludzie -  
zgodnie z planem ewakuacji powinni przemieszczać się tylko 
w kierunku jednego z nich.
Znaki te umieszcza się na ścianach na wysokości ok. 150cm, 
lub nad drogą ewakuacyjną na wysokości 200cm tam gdzie 
jest to możliwe prostopadle do kierunku przemieszczania się 
infonnowanych ludzi.


Stłuc aby uzyskać dostęp


Znak ten stosuje się w razie uzasadnionej potrzeby: 
w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla 
uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia, 
gdy niezbędne jest rozbicie przeszkody dla uzyskania 
wyjścia._____________________________________







17.2. Oznakowanie urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego


Nr Znak Znaczenie (nazwa) 
znaku Zastosowanie


PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa -  ochrona przeciwpożarowa


1. B Hydrant wewnętrzny Znak ten stosowany jest na drzwiach szafki 
hydrantowej


2. 1 Gaśnica Znak służy do oznakowania miejsc umieszczenia 
podręcznego sprzętu gaśniczego.


3. Zestaw sprzętu 
pożarniczego


Znak ten stosowany jest dla uniknięcia 
podawania zestawu indywidualnych znaków 
określających sprzęt pożarniczy.


4. Uruchamianie ręczne
Stosowany do wskazywania przycisku 
pożarowego lub ręcznego sterowania urządzeń 
gaśniczych (np. stałego urządzenia gaśniczego)


5. Telefon do użycia w stanie 
zagrożenia


Znak wskazujący usytuowanie dostępnego 
telefonu przeznaczonego dla ostrzeżenia w 
przypadku zagrożenia pożarowego.


6. □ C 7
Alarmowy sygnalizator 


akustyczny


Może on występować samodzielnie lub razem ze 
znakiem nr 4. Jeśli przycisk pożarowy uruchamia 
alarm dźwiękowy odbierany bezpośrednio przez 
osoby znajdujące się w obszarze zagrożenia.


7. a) □ b)
Kierunek do miejsca 


rozmieszczenia sprzętu 
pożarniczego lub 


urządzenia ostrzegającego


Znak ten jest stosowany łącznie ze znakami 4,5,6 
dla wskazania kierunku do miejsca 
rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub 
urządzenia ostrzegającego.


8. Palenie tytoniu zabronione
Do stosowania w miejscach, gdzie palenie 
tytoniu może być przyczyną zagrożenia 
pożarowego.


9. \
Zakaz używania otwartego 


ognia -  Palenie tytoniu 
zabronione


Do stosowania w miejscach, gdzie palenie 
tytoniu lub otwarty ogień mogą być przyczyną 
zagrożenia pożarowego.


10. 1 Nie zastawiać


Znak do stosowania w przypadkach, gdy 
ewentualna przeszkoda stanowiłaby szczególne 
niebezpieczeństwo (na drodze ewakuacyjnej, 
wyjściu ewakuacyjnym, przy dostępie do sprzętu 
pożarniczego itp.)


11. 1<3 Zakaz gaszenia wodą
Do stosowania we wszystkich przypadkach, 
kiedy użycie wody do gaszenia pożaru jest 
zabronione.


12. — Drabina pożarowa
Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny 
trwale związanej z obiektem i przeznaczonej do 
działań ratowniczo -  gaśniczych straży pożarnej







Nr Znak Znaczenie (nazwa) 
znaku Zastosowanie


13. A Niebezpieczeństwo 
wybuchu. Materiały 


wybuchowe.


Stosowany do wskazywania możliwości 
występowania atmosfery wybuchowej, gazów 
palnych lub materiałów wybuchowych.


14. A \ Niebezpieczeństwo pożaru 
-  materiały łatwo zapalne


Da wskazywania obecności materiałów łatwo 
zapalnych.


15. A Niebezpieczeństwo pożaru 
-  materiały utleniające


Da wskazywania obecności materiałów łatwo 
utleniających.







17.3. Znaki bezpieczeństwa i znaki dodatkowe


L p . Znak Znaczenie (nazwa) 
znaku Zastosowanie


1


K


Przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu


W obiektach do oznaczenia wyłącznika odcinającego 
dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem 
obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie 
jest niezbędne podczas pożaru.


2 B Kurek główny instalacji 
gazowej


W obiektach do oznaczenia miejsca zainstalowania kurka 
głównego instalacji gazowej


3 Hydrant zewnętrzny


Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego, wodnego, 
pianowego, podziemnego lub nadziemnego; wielkości 
charakterystyczne hydrantu należy umieszczać na znaku 
dodatkowym.1_____ .1


4 <§> Droga pożarowa Do oznaczenia zewnętrznych dróg dojazdowych 
dla prowadzących akcję pożarniczą.


5 SI Drzwi przeciwpożarowe Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach 
oddzielenia przeciwpożarowego.


6 □ Miejsce uruchamiania 
urządzenia gaśniczego


Do oznaczenia miejsc uruchamiania urządzenia 
gaśniczego w obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym.


7
i


Miejsce zbiórki 
do ewakuacji


Do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi podczas 
ewakuacji.
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Pytanie 6:
   Proszę o udzielenie informacji w jaki sposób mają być wykańczane miejsca po demontażach istniejących opraw kierunkowych
   Odpowiedź:
W miejscu demontażu ściany mają być wykończone zgodnie z istniejącą okładziną ścian w kolorze dobranym do koloru istniejącego.
                                                                                                                   Z poważaniem,
           Przewodniczący  Komisji przetargowej
                           Marcin Osman





ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel.: 0-22 57-20 387, faks: 0-22 57-20-365
e-mail: grazyna.radzka@wum.edu.pl 
www.wum.edu.pl                                                                     

