
Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w dwóch zakresach: 

Zakres A - wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego (P.23) znajdującego się  

w podpiwniczeniu w budynku biurowym Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie przy al. Niepodległości 186. 

Zakres B - wybicie otworu drzwiowego  oraz montaż wykładziny dywanowej  

w pomieszczeniach (nr: 5, 8 i 18) zlokalizowanych na parterze budynku biurowego Ośrodka 

Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy 

al. Niepodległości 186. 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 

4 tygodnie dla zakresu A i B od daty zawarcia umowy.  

 

3. Wizja lokalna: przed złożeniem oferty zalecana jest wizja lokalna po uprzednim uzgodnieniu 

terminu z Zamawiającym. 

 

4. Specyfika prac: 

Zakres A: 

Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje się w podpiwniczeniu budynku biurowego. 

Całkowita powierzchnia podłogi wynosi ok. 25m². Obecnie na fragmencie podłogi znajduje się 

płyta betonowa o powierzchni ok. 2,3 m² (płyta ta wymaga rozbiórki i utylizacji).  

W pracach należy uwzględnić: 

- oczyszczenie i utylizację fragmentów drewnianej podłogi i wykładziny PCV;  

- rozbiórkę, oczyszczenie i utylizację płyty betonowej o powierzchni 2,3m²; 

- uzupełnianie w izolacji przeciwwilgociowej podłogi; 

- wykonanie wylewki betonowej o grubości ok. 10 cm, wzmocnionej siatką zbrojeniową; 

zdylatowanej od granicznych przegród pionowych. 



- dostawę i montaż wykładziny PCV przeznaczonej do powierzchni magazynowych  

(o wysokiej ścieralności, grubości nie mniejszej niż 2 mm, atestowanej) w kolorze uzgodnionym 

z Zamawiającym). Zamontowana wykładzina musi być nowa, pełnowartościowa, czysta, wola 

od wad technicznych i prawnych, spełniająca wymogi bezpieczeństwa oraz normy 

przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczona do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

- odświeżenie pomieszczenia polegające na skuciu i uzupełnieniu odpadających tynków, 

usunięciu odstających fragmentów farby, zaszpachlowaniu ubytków, pęknięć i usunięciu 

nierówności ścian;  

 - dwukrotne odmalowanie pomieszczenia farbą białą emulsyjną; 

- montaż 4 szt. rolet wewnętrznych podgumowanych w kasecie aluminiowej. Wymiar szyby 

wraz z uszczelką ok. 76-78x 114 cm (przed montażem Wykonawca powinien dokonać 

pomiarów). Przed montażem należy uwzględnić oczyszczenie i umycie ram okiennych  oraz 

szyb. Kolor materiału rolety winien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do 

realizacji; 

- odświeżenie drzwi dwuskrzydłowych tj.: dostawa i wymiana zamków i klamek, uzupełnienie 

brakującej listwy, regulacja zawiasów, usunięcie nierówności, pęknięć i odstających 

fragmentów farby, pomalowanie farbą białą olejną. 

 

 

 

Rys. 1 Zakres A pomieszczenie magazynowe 



 

Zakres B 

Pomieszczenia do remontu znajdują się na parterze budynku biurowego. Przedmiotem prac jest 

wybicie otworu drzwiowego w ścianie łączącej obecnie pomieszczenie gospodarcze nr 18  

z pomieszczeniem biurowym nr 8. (rys. poniżej) oraz wymiana wykładziny w pom. nr: 5, 8 i 18.  

 

W pracach należy uwzględnić: 

- przeniesienie instalacji elektrycznej i teleinformatycznej znajdującej się na ścianie przeznaczonej 

 do rozbiórki wraz z montażem w nowych korytach PCV; 

- wybicie otworu drzwiowego (bez montażu drzwi) i utylizację powstałego gruzu; 

- wykonanie wszelkich niezbędnych prac polegających na wykończeniu na gładko narożników i ścian; 

- wykonanie nadproża w technologii szkieletowej z okładziną z płyt gipsowo-kartonowych 

wykończonego na gładko;   

- demontaż i utylizację wykładziny: 

 PCV na podłodze w pomieszczeniu 8 (o pow. 10,89 m²) oraz w pomieszczeniu 18 (o pow. 3,13 

m²); 

 wykładziny dywanowej na podłodze w pomieszczeniu nr 5 (o pow. ok. 16,5 m²); 

- docięcie i montaż nowej wykładziny dywanowej (dotyczy pom. nr 5, 8 i 18) na klej do podłoża oraz 

uzupełnienie ewentualnych ubytków posadzki (wyrównanie) powstałych w wyniku demontażu 

wykładziny; 

- montaż wykładziny igłowanej w rolce (100% polipropylen), o klasie ścieralności bardzo wysokiej,  

o gramaturze włókna min. 650 g/m², gramaturze całkowitej min. 1000 g/ m²; atestowanej 

przeznaczonej do obiektów użyteczności publicznej. Zamontowana wykładzina musi być nowa, 

pełnowartościowa, czysta, wolna od wad technicznych i prawnych, spełniająca wymogi 

bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczona do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

- docięcie i montaż nowych listew przypodłogowych wykładzinowych z PCV wyklejonych paskami 

wykładziny dywanowej wraz z narożnikami; 

- odświeżenie, odmalowanie ścian pomieszczenia 8 i 18 farbą ceramiczną w kolorze białym; 

- wykonanie niezbędnych prac towarzyszących tj.: wyniesienie i zabezpieczenie mebli i sprzętów przed 

rozpoczęciem prac i wniesienie po realizacji prac mebli i sprzętów. 



 

Rys. 2, Zakres B wybicie otworu drzwiowego  

 

 

 

 

5. Informacje dodatkowe: 

5.1. Gwarancja: 24 miesiące: 

5.2. gwarancja obejmuje materiały i elementy z których zostały wykonane prace montażowe 

i wykończeniowe; 

5.3. naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia wady 

i/lub usterki na adres e-mail Wykonawcy wskazany w Umowie; 

5.4. okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Strony 

protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania 

właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego 

wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.  

5.3. Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego próbki 

wraz z atestami trudnopalności, higienicznym i antypoślizgowym dla wykładziny PCV, 



wykładziny dywanowej oraz materiału rolety w celu akceptacji przez Zamawiającego.  

5.4. Przed przystąpieniem do realizacji prac Zamawiający wymaga zabezpieczenia przez 

Wykonawcę (m.in. grubą folią) przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem i zakurzeniem 

powierzchni biurowej, a w szczególności znajdujących się w pom. mebli,  sprzętów, okien wraz 

z parapetami i wykładziny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował zabezpieczenia i 

osłony stałego wyposażenia pomieszczeń w czasie trwania prac. 

5.5. Codziennie po każdorazowym zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót (korytarz, 

pomieszczenie biurowe) musi zostać dokładnie posprzątane i zabezpieczone w stopniu 

pozwalającym na funkcjonowanie biur (prowadzenie działalności) od pn. do pt. w godz. 8:15 – 

16:15.  

5.6. Po wykonanych pracach (przed odbiorem) pomieszczenia muszą zachować stan czystości jak 

przed ich rozpoczęciem. Miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie nie 

wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania 

miejsca wykonywanych prac, usunięcia odpadów oraz naprawy usterek powstałych w trackie 

realizacji zamówienia. Wszelkie elementy pochodzące z demontażu. Wykonawca wywiezie  

z zutylizuje na własny koszt. Zamawiający dopuszcza składowanie elementów z demontażu do 

kontenera wynajętego na ten cel przez Wykonawcę i ustawionego w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym.  

5.7. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza 

własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty. W cenie należy uwzględnić m.in. zakup 

elementów i materiałów, koszt transportu, koszt robocizny, narzędzia, montaż, demontaż, 

wywóz i utylizację gruzu itp. 

5.8. Dopuszcza się możliwość dostarczenia i montażu produktów równoważnych w zakresie 

oferowanych pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych parametrów. W przypadku 

dostarczenia produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, 

trwałości, funkcjonalności oraz estetyki wykonania produktom wskazanym przez 

Zamawiającego.  

5.9. Min. 4 godziny przed planowanym terminem przystąpienia do realizacji prac Wykonawca wyśle 

na adres e-mail: administracja@opi.org.pl wykaz osób wyznaczonych do realizacji wraz z nr 

rejestracyjnym pojazdu, który powinien mieć umożliwiony wjazd na teren Instytutu. 

5.10. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz 

doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie 

zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  



5.11. Prace głośne oraz prace w pomieszczeniach biurowych możliwe będą w godz. od 16.15 do 

21.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, oraz w sobotę i niedzielę w godz. 6:00-21.00, 

a pozostałe prace (ciche) w pomieszczeniu magazynowym możliwe będą w dni robocze od 

godz. 8.15 –21.00.  

 


