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WARUNKI 

uzyskania i posiadania autoryzacji na wykonywanie przeglądów i napraw 

 podręcznego sprzętu przeciwpożarowego Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych S.A.  

 

Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien: 

1. Posiadać odpowiednie techniczne wyposażenie zakładu pozwalające prawidłowo wykonywać 

czynności serwisowe.  

Wyposażenie techniczne musi być stwierdzone przez delegowanego, upoważnionego pracownika 

GZWM S.A.  Grodków. 

Zestawienie wymaganego wyposażenia:  

- stanowisko do demontażu gaśnic 

- mechaniczny dozownik proszku 

- stanowisko do napełniania azotem gaśnic typu „X” ze wskaźnikiem ciśnienia 

- zbiornik wodny do sprawdzania szczelności gaśnic 

- stanowisko do ładowania naboi gaśnic typu „Z” 

- waga 0-50 kg  

- waga do naboi 0-2000 g  

- stanowisko do mechanicznego czyszczenia zbiorników 

- stanowiska do malowania gaśnic 

2. Posiadać kwalifikacje uprawniające do obsługi serwisowej – kurs konserwatora podręcznego sprzętu 

gaśniczego 

3. Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. 

4. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne  producenta oraz stosować oznakowanie gaśnic         

i agregatów gaśniczych po przeglądzie i naprawie określone przez GZWM SA Grodków 

5. Poddać się kontroli przed uzyskaniem autoryzacji w celu potwierdzenia spełnienia wymogów 

określonych w „Warunkach” 

6. Poddać się okresowej kontroli upoważnionego pracownika GZWM SA Grodków. 

7. Dokonać wpłaty w wysokości 150 zł + 23 % VAT na pokrycie kosztów autoryzacyjnych (opłatę 

należy uiścić dopiero po pozytywnej weryfikacji), 

8. Przestrzegać instrukcji GZWM S.A. Grodków. 

INFORMACJE  DODATKOWE. 

1. GZWM SA Grodków deklaruje pomoc w zakresie udzielania instruktażu pracownikowi 

zainteresowanego zakładu serwisowego w zakresie przepisów i technologii przeglądów i napraw. 

2. GZWM SA Grodków umożliwia zakup części zamiennych autoryzowanym zakładom serwisowym. 

3. Autoryzowany zakład serwisowy zobowiązuje się do śledzenia nowości technologicznych, 

modernizacji i nowych konstrukcji sprzętu przeciwpożarowego w GZWM SA Grodków oraz          

do powiadomienia o zaniechaniu usług serwisowych i zwrotu autoryzacji. 

4. Autoryzacja jest udzielana na okres 2 lat. 

5. Autoryzacja może być w każdej chwili cofnięta w przypadku naruszenia powyższych warunków. 

6. Udzielenie autoryzacji jest niezależną decyzją GZWM S.A. Grodków (GZWM S.A. może               

nie udzielić autoryzacji mimo spełnienia powyższych warunków). 

 

POWYŻSZE WARUNKI PRZYJMUJĘ I AKCEPTUJĘ 
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