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Nr Sprawy: 3/2022        Załącznik nr 7 do SWZ 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 
 
 

 
Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest kolejny etap realizacji projektu „Przebudowa Punktu Obsługi Klienta” 

w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. J. Cybisa 7 w 

zakresie branży budowlanej, instalacji elektrycznej i wentylacji, w szczególności: 

1. prace zabezpieczające; 

2. częściowy demontaż sufitu podwieszanego; 

3. montaż wentylacji mechanicznej; 

4. wymiana wraz ze zmianą położenia opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym; 

5. przesunięcie jednostki wewnętrznej sufitowej klimatyzacji; 

6. demontaż zabudowy meblowej; 

7. montaż nowej zabudowy meblowej zgodnie z projektem; 

8. montaż stolarki aluminiowej; 

9. montaż sufitu podwieszanego; 

10. malowanie ścian farbą emulsyjną; 

11. prace porządkowe; 

12. pomiary elektryczne i wentylacji mechanicznej; 

13. dokumentacja powykonawcza. 

Przedmiotem zamówienia nie są prace opisane w projekcie architektoniczno-budowlanym związane 

z: 

1. pomieszczeniem kasy; 

2. montażem przewijaka w pomieszczeniu WC; 

3. modernizacją centralnego ogrzewania; 

4. montażem witryn szklanych D1, D2 i D3. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Prace mogą być wykonywane w każdy dzień powszedni tygodnia w godzinach od 8.00 do 18.00 
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oraz w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Należy czasowo (na czas trwania robót) wyłączać teren niezbędny do wykonywania robót po 

odpowiednim jego oznakowaniu i zabezpieczeniu. 

3. Prace budowlane należy prowadzić za pomocą sprzętu, który nie będzie prowadził do 

uszkodzenia istniejącej infrastruktury. 

4. Inwestycja musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 

oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 

ustawy Pzp. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim i adekwatnym do zakresu 

zamówienia zapleczem technicznym, niezbędnym do wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do: 

a) uwzględnienia wszelkich kosztów robót budowlanych, kosztów zakupu materiałów i 

surowców budowlanych, kosztów zakupu materiałów montażowych i pomocniczych, 

kosztów robocizny, kosztów dozoru kadry kierowniczej, kosztów sprzętu i urządzeń 

budowlanych, kosztów transportu, wyładunku i wniesienia oraz inne kosztów niezbędnych do 

realizacji niniejszego zamówienia; 

b) wykonania wszelkich prac zagospodarowania i zabezpieczenia terenu prac niezbędnych do 

prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia remontu, w szczególności zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pomieszczeń oraz terenu nie będącego terenem prac 

budowlanych; 

c) zapewnienia transportu i wniesienia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji 

zamówienia na miejsce wykonywania robót budowlanych; 

d) zorganizowania, prowadzenia, kierowania, technicznego nadzorowania i zabezpieczania 

robót zgodnie z SWZ i obowiązującymi w Polsce przepisami (w szczególności przepisami 

ochrony ppoż. i BHP), uporządkowanie terenu robót z odpadów własnych w razie potrzeby – 

przede wszystkim po wykonanych pracach, ale również w celu udostępnienia Punktu Obsługi 

Klienta w godzinach jego pracy; 

e) likwidacja zaplecza po zakończeniu robót budowlanych; 

f) dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez 

Zamawiającego obowiązków wynikających z prawa publicznego (atesty, certyfikaty, 

gwarancje, instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, DTR itp.). 
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Dokumenty regulujące opis przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający udostępnia dokumentację projektową, techniczną oraz przedmiary robót na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://ops-ursynow.pl/2022/07/01/remont-punktu-

obslugi-klienta-3-2022/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/19de4f7d-9b01-4f3e-8cdf-

df5084907f91 i informuje jednocześnie, że projekty dostępne są do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. J. Cybisa 7, 

02-784 Warszawa (po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Zamawiającego na konkretny 

termin). 

Lista dokumentacji technicznej: 

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Opis techniczny projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z 

rysunkami technicznymi: 

• A-01 Widok, 

• A-01, 

• A-02, 

• A-03, 

• A-03-D, 

• A-03-D1, 

• A-04, 

• A-05, 

• A-06, 

• A-07, 

• A-08, 

• A-08-D. 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (elektryka) wraz z rysunkami technicznymi: 

• E-01, 

• E-02, 

• E-03. 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (wentylacja) wraz rysunkiem technicznymi: 

• S-02, 

• Karta doboru centrali wentylacyjnej Onyx-Sky-400. 
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4. Przedmiar robót - branża budowlana. 

5. Przedmiar robót - branża instalacji elektrycznej. 

6. Przedmiar robót - branża instalacji wentylacji. 

 

Uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia są postanowienia zawarte we Wzorze Umowy, 

stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 


