
Dział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

Część 1 - roboty budowlane w zakresie przebudowa  pomieszczeń biurowych na
pomieszczenia biurowo-archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka, 
Stary Rynek 1 

Część 2 - dostawa  i  montaż  regałów  przejezdnych  archiwalnych
w pomieszczeniach archiwum 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   DLA  CZĘŚCI  1 ( roboty budowlane )

Przebudowa  pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo-archiwalne w budynku 
Urzędu Miasta Płocka , Stary Rynek 1. 

Przebudowywane  pomieszczenia  zlokalizowane  są  w  skrzydle  północno-wschodnim
budynku  Urzędu  Miasta.  Po  przebudowie  w  pomieszczeniach  biurowych  zostaną
zamontowanie archiwalne regały przejezdne. Część pomieszczeń pełnić będzie funkcję
biurową  dla  pracowników  archiwum  oraz  pomieszczenia  na  niszczarkę  przemysłową
dokumentów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w oparciu o projekt budowlano-
wykonawczy w następującym zakresie:

1. BRANŻA  BUDOWLANA
- dostawa  i  montaż  konstrukcji  wsporczej  stropu  nad  piwnicą  zabezpieczonej

antykorozyjnie  zgodnie  z  projektem.  W  przypadku  kolizji  konstrukcji  wsporczej  z
istniejącymi oprawami oświetlenia  wykonawca wykona zmianę lokalizacji  opraw. Po
wykonaniu fundamentów pod słupy należy uzupełnić płytki gress w posadzce.

- obudowa konstrukcji wsporczej stropu płytą gipsowo-kartonową w dowolnym systemie
w klasie REI60,

- wzmocnienie  istniejącego  pęknięcia  sklepienia  piwnicy  zgodnie  z  projektem
budowlanym,

- demontaż ścianek działowych w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze,
- uzupełnienie w posadzce  miejsc po zdemontowanych ściankach działowych płytkami

gres. Wzór i  kolor  płytek zgodny z istniejącymi. Wykonawca zabezpieczy istniejącą
posadzkę z płytek gress przed zniszczeniem podczas prac rozbiórkowych.

- uzupełnienie  tynku  na  ścianach  w  miejscu  demontażu  ścianek  działowych  wraz  z
pomalowaniem uzupełnień.

- demontaż okna w pomieszczeniu niszczarki przemysłowej,
- dostawa i montaż okna 70x162cm oraz dostawa i montaż drzwi 90x200cm (D4)  z

naświetlem  w pomieszczeniu niszczarki  przemysłowej wraz z obrobieniem ościeży.
Istniejącą kratę przerobić do wymiarów nowego okna, 

- dostawa i  montaż  pomostu wejściowego do pomieszczenia niszczarki  przemysłowej
( od strony dziedzińca),

- poszerzenie  otworu  oraz  dostawa i  montaż  drzwi  przeciwpożarowych  o  wymiarach
120x200cm (D1) w holu oddzielające pomieszczenia archiwum wraz z obrobieniem
ościeży,

- dostawa i montaż drzwi  90x200cm (D2)  do pomieszczenia niszczarki przemysłowej
wraz z obrobieniem ościeży,

- przerobienie i montaż  kraty otwieranej przy drzwiach D1,
- wykucie otworu w ścianie oraz dostawa i montaż drzwi D3 z holu do pomieszczenia

biurowego wraz z obrobieniem ościeży,



- malowanie  ścian  i  sufitów  pomieszczeń  piwnicy  i  piętra  farbą  lateksową  wraz  z
przygotowaniem podłoży,

- montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu niszczarki przemysłowej zgodnie z
projektem,

- wykonanie  osuszenie,  odsolenie  i  hydrofobizacji  murów pomieszczenia  piwnicznego
pod pomieszczeniem archiwum ze stropem wykonanym jako sklepienie typu Kleina
( zakres robót zaznaczony na rzucie piwnicy). Grubość murów do izolacji wynosi 115-
125cm.

Wymagania dotyczące technologii wykonania izolacji pionowej i poziomej:
Osuszanie,  odsalanie i  zabezpieczenie ścian pomieszczenia piwnicy należy wykonać w
technologii,  która nie  wymaga podcinania fundamentów, wiercenia otworów w ścianie
oraz jakiejkolwiek mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru i stropu.
Przyjęta  technologia  nie  może  mieć  szkodliwego  działania  na  ludzi  ani  agresywnego
oddziaływania na środowisko - musi posiadać atest higieniczny.
Przyjęta technologia musi spełniać wymagania Europejskiej Dyrektywy Budowlanej (UE)
305/2011 z dnia 09.03.2011r, (CPR 305/2011).
Inwestor proponuje wykonanie izolacji w technologii np. Hermon lub równoważnej.

UWAGI DO ZESTAWIENIA  STOLARKI I ŚLUSARKI  W PROJEKCIE 

Drzwi D1 -  wykonane jako stalowe, dwuskrzydłowe pełne w klasie EI60, kolor biały.
Drzwi  D2 –  drzwi  wewnętrzne  –  płytowe,  ramię   skrzydła  z  drewna  lub  klejonki,
wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa otworowa, rama obustronnie obłożona płyta
oklejoną  laminatem w kolorze,  3  zawiasy,  zamek  na  klucz  zwykły,  ościeżnice  proste
przylgowe z  wysokogatunkowej płyty MDF i oklejona drewnopochodną folią dekoracyjną 
Drzwi D3 -  drzwi jednoskrzydłowe drewniane pełne w klasie EI60 
Drzwi  D4 -  wykonane  jako  drzwi  zewnętrzne  ocieplone  z  profili  aluminiowych białe,
antywłamaniowe,wypełnienie pełne, wyposażone w 2 zamki, samozamykacz z ramieniem
blokowanym, stopka skrzydła, naświetle nad drzwiami wypełnione szkłem bezpiecznym.

STOLARKA OKIENNA O1
a) przed  wykonaniem  okna  dostawca   powinien  dokonać pomiaru  kontrolnego

wielkości ościeży otworów okiennych i podziału okien oraz wymiaru parapetu.
Jedynie te pomiary mogą stanowić podstawę do wyprodukowania i dostawy okien. 

b) stolarka  okienna  musi  spełniać warunki  Polskich  Norm  oraz  Norm  Europejskich.
Konstrukcja  okien  i  wykonanie  powinny  zapewniać ich  szczelność oraz  bezpieczne
użytkowanie. 

c) szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkła  typu  „float",  wartości
współczynnika  przenikania  ciepła  Uw  okien,  nie  powinna  być  większa  niż  1,1  W/
(m²•K). 

d) ramy i  skrzydła okien należy wykonać z białego PCV nie wydzielającego substancji
toksycznych   a  profile  wielokomorowe  ram,   powinny  być wzmocnione
wewnętrznymi,  ocynkowanymi  kształtownikami  stalowymi  dobranymi  do  wielkości
okien zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być
wykonane jako minimum pięciokomorowe.

e) okna należy wyposażyć w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte białym PCV). 
f) wymagana  jest  odporność elementów metalowych  na  korozję zarówno  okuć okien

jak i łączników służących do mocowania okien. 
g) skrzydła rozwieralno - uchylne mogące spełniać funkcję „mikrowentylacji" i blokadę

błędnego położenia  klamki.
h) kolorystyka profili okien  – biała. 
i) uszczelka typ EPDM, równoważna lub wyższej klasy z atestem.

2. BRANŻA  SANITARNA 
1. Przesunięcie  grzejnika  w  pomieszczeniu  niszczarki  przemysłowej  i  korytarzu  na

parterze w związku lokalizacją nowych otworów drzwiowych D3 i D4 - razem 2sztuki. 
2. Przesunięcie  2  sztuk  grzejników  w  piwnicy  w  związku  z  montażem  regałów

archiwalnych.



3. BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Po rozbiórce ścianek działowych włączniki oświetlenia pomieszczeń nr 2a; 3; 4 należy
przenieść  na  pozostałe  ściany.  Po  wykonaniu  drzwi  D3  włącznik  oświetlenia  do
pomieszczenia biurowego przenieść w pobliże drzwi D3.

Z uwagi na pracę w obiekcie czynnym  prace głośne należy wykonywać poza
godzinami pracy Urzędu.

UWAGI  OGÓLNE 
Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar  robót opracowany
przez  Wykonawcę,  sporządzony  w  oparciu  o  przekazany  projekt  budowlano  –
wykonawczy.  Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są
obligatoryjne dla Wykonawcy /oferenta i mogą być traktowane tylko jak  pomocnicze do
przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót
wg własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty
określone  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  w
oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową.
Zamawiający  zaleca  dokonanie  wizji  lokalnej  na  obiekcie  przed  sporządzeniem oferty
cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.

W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które
są niezbędne do należytego wykonania zadania. 

W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Wykonawca  winien  opracować  kosztorysy  ofertowe,  z  podziałem  na  poszczególne
elementy  robót,  metodą  szczegółową,  zgodnie  z  opisem  sposobu  obliczenia  ceny
przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych  Warunków
Zamówienia. Kalkulacja kosztorysowa robót  budowlanych (kosztorys ofertowy) ma być
sporządzony przez Wykonawcę / Oferenta zgodnie z zasadami przyjętymi w „Polskich
standardach  kosztorysowania  robót  budowlanych"  wydanie  Stowarzyszenia
Kosztorysantów  Budowlanych  z  2005  r.  W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,
zgodnie z przytoczoną wyżej metodą kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać
robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez
Zamawiającego,  a  koszt  ich  wykonania  powinien  być  uwzględniony  w  cenach  robót
podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy / Oferenta).

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  zadania  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia,  warunkami  technicznymi,  wykonania  i  odbioru  robót,  SIWZ,  wiedzą
techniczną,  obowiązującymi  zasadami,  przepisami  zawartymi  w Polskich  Normach i  w
Prawie Budowlanym. Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać
aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie
do  stosowania  w  budownictwie,  a  także  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności
potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego i Projektanta w przypadku
zastąpienia  materiałów  występujących  w  projektach  innymi,  spełniającymi  wszelkie
wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej.

Wykonawca  przygotuje  właściwą  dokumentację  odbiorową   (w  2  egzemplarzach),
dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagania
norm  stosowanych  materiałów  i  wyniki  oraz  protokoły  badań  dotyczących  realizacji
przedmiotu umowy, co pozwoli na ocenę należytego wykonania umowy.



Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela:
- Małgorzata Pawłowska -  tel. 024 / 367-14-33, pok. A2.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  DLA CZĘŚCI 2 ( dostawa )

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż archiwalnych regałów przejezdnych w
pomieszczeniach Urzędu Miasta Płocka. 

I etap realizacji
1. dostawa i montaż regałów przejezdnych podwójnych  - 12 sztuk  

długość regału - 4000mm ( 4x1000mm)
wysokość całkowita regału - 2050mm
głębokość półki - 300mm 
nośność półki 80kg/mb
grubość półki - 30mm
odstęp między poziomami półkowymi -  regulowany zaczepami co 20mm 
ścianki działowe - pełne 
ścianki między półkami - stężenia
korba - siła przesunięcia około 5kg
napęd  -  łańcuchowy  za  pomocą  korby  z  wbudowanym  zamkiem  i  blokadą
bezpieczeństwa
panel przedni - element maskujący mechanizm napędowy
rodzaj  torowiska  -  stalowe  ocynkowane  przykręcane  nawierzchniowo  z  najazdami
obustronnymi 

II etap realizacji 
2. dostawa i montaż  regałów przejezdnych podwójnych – 6 sztuk 

długość regału - 4400mm ( 4x1100mm )
wysokość całkowita regału - 2050mm
głębokość półki - 300mm 
nośność półki 80kg/mb
grubość półki - 30mm
odstęp między poziomami półkowymi - regulowany zaczepami co 20 mm 
ścianki działowe - pełne 
ścianki między półkami - stężenia
korba - siła przesunięcia około 5kg
napęd  -  łańcuchowy  za  pomocą  korby  z  wbudowanym  zamkiem  i  blokadą
bezpieczeństwa
panel przedni - element maskujący mechanizm napędowy 
długość torowiska - dostosowana do wymiarów pomieszczenia 
rodzaj  torowiska  -  stalowe  ocynkowane  przykręcane  nawierzchniowo  z  najazdami
obustronnymi 

Regały z poz. 1 i 2 winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa 

3. Montaż  regałów  przejezdnych  podwójnych  powierzonych  przez  Zamawiającego  -
6 sztuk. 

Regały zostały zdemontowane  z przeznaczeniem zamontowania w przebudowanych
pomieszczeniach archiwum.

Dane techniczne regałów:
długość regału - 4400mm ( 4x1100mm )
wysokość całkowita regału - 2050mm



głębokość półki - 300mm 
nośność półki 80kg/mb
grubość półki - 30mm
odstęp między poziomami półkowymi -  regulowany zaczepami co 20mm 
ścianki działowe - pełne 
ścianki między półkami - stężenia
korba - siła przesunięcia około 5kg
napęd  -  łańcuchowy  za  pomocą  korby  z  wbudowanym  zamkiem  i  blokadą
bezpieczeństwa
panel przedni - element maskujący mechanizm napędowy
długość torowiska - dostosowana do wymiarów pomieszczenia 
rodzaj  torowiska  -  stalowe  ocynkowane  przykręcane  nawierzchniowo  z  najazdami
obustronnymi 

Zakres prac z poz.3 będzie możliwy do realizacji po wykonaniu wzmocnienia stropu nad
piwnicą zgodnie z opisem dla części 1.

4. Demontaż  istniejących  regałów  archiwalnych  przejezdnych  i  stacjonarnych
zamontowanych obecnie w pomieszczeniu w piwnicy w ilości:

regały przejezdne podwójne długości 4400mm  - 5 sztuk,

regał przejezdny podwójny długości 3400mm - 1sztuka 

regał stacjonarny długości 4500mm - 1 sztuka.

Wszystkie regały mają wysokość 2050mm ( 5 półek )

Regały przejezdne nie są na ramie tylko na mostkach ( podparcie pod każdym bokiem)
- 5 szyn. Po zdemontowaniu regałów i wykonaniu konstrukcji wsporczej stropu nad
piwnicą  (opis  przedmiotu  zamówienia  dla  części  1)  5  regałów  przejezdnych
podwójnych o długości 4400mm należy skrócić z wysokości o jedną półkę i ponownie
zamontować na istniejących torowiskach. 

Pozostałe  regały  należy  zabezpieczyć  folią  i  złożyć  w  miejsce  wskazane  przez
inwestora. Zakres prac z poz. 4 należy wykonać po zamontowaniu regałów z poz. 1 i
przeniesieniu  przez  zamawiającego  dokumentów  archiwalnych  z  piwnicy  do  ww
regałów.

ETAPY REALIZACJI ZADANIA

I etap   - w terminie - 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

II etap  - w terminie 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załącznikami do niniejszego Działu są:
- Projekt budowlany wielobranżowy przebudowy dla części 1
- Projekt wykonawczy przebudowy dla części 1
- Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczenia niszczarki przemysłowej 

dla części 1
- Specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót dla części 1
- Przedmiar robót dla części 1
- Decyzja nr 541/2015 z dnia 10.11.2015r - pozwolenie na budowę


