
 

 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy części holu na 

pomieszczenie biurowe na parterze budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, 

działka nr 13/7 k.m. 53 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz niniejszej 

SIWZ. Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29 realizowane są w ramach zadania 

inwestycyjnego p.t. „Przebudowa części holu na pomieszczenie biurowe na parterze 

budynku biurowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29, działka nr 13/7 k.m. 53”. 

 

Charakterystyka obiektu 

 

Budynek wbudowany w ciąg kamienic, podpiwniczony, 4 kondygnacyjny z poddaszem 

nieużytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, ze stropami masywnymi w 

konstrukcji ceramiczno – stalowej typu Kleina, schody żelbetowe, konstrukcja dachu: w części 

płaskiej strop żelbetowy kryty papą, a w części stromy pulpitowy o konstrukcji więźby 

drewnianej, krytej blachą miedzianą:  

 powierzchnia zabudowy – 683,80 m2 

 powierzchnia użytkowa budynku – 1 832,95 m2 

 kubatura całkowita budynku – 9 139,20 m3 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie przebudowy wraz z remontem części holu 

wejściowego od ulicy Reymonta na parterze w budynku administracyjnego Starostwa 

Powiatowego w Opolu, polegającego na wydzieleniu z holu jednego pomieszczenia biurowego, 

określonych w dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa części holu na pomieszczenie 

biurowe na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Opolu”, wykonanej przez 

Architektoniczna Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Krzysztof Denisiewicz 45-027 Opole, 

ul. Osmańczyka 8-10/2. 

 

Załączniki do  SIWZ stanowi dokumentacja projektowa, w tym: 

  projekt budowlany przebudowy części holu, 

  projekt wykonawczy przebudowy części holu, 

  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – oraz na warunkach 

określonych w Decyzji Nr 681/15 z 12.11.2015 r. Prezydenta Miasta Opola 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych, jak również zgodnie z Prawem budowlanym 

 

   Zakres prac wyłączonych z zakresu przebudowy: 

 

 malowanie klatki schodowej przy pierwszym podbiegu schodów 

 montaż nawiewnika naokiennego higrosterowalnego 

 

  



Warunki wykonania zamówienia 

 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej 

oraz zapoznać się z dokumentacją projektową i SIWZ dla uzyskania niezbędnych 

informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności             

niż opisane w dokumentacji i SIWZ, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

Informacje dodatkowe, warunki szczegółowe oraz zmiany wskazane przez 

Zamawiającego: 

 

 

1. Należy zachować warunki i obowiązki wynikające z pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych. 

 

2. Wszystkie prace prowadzone będą w użytkowanym obiekcie.  Wykonawca musi uwzględniać        

funkcjonowanie pracowników Starostwa.  

 

3. W wypadku potrzeby zajęcia chodnika lub pasa drogowego Wykonawca załatwi wszelkie 

formalności oraz  poniesie opłaty z tym związane. 

 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas robót podwórze stanowiące jego własność. 

 

5. Wykonawca musi uwzględnić utrudnienia związane z dojazdem do budynku, a w szczególności 

ograniczoną wysokość wjazdów na podwórze. 

 

6. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w  uzgodnionych godzinach w dni robocze Urzędu. 

Należy uwzględnić fakt sąsiadowania z budynkami mieszkalnymi.  

 

7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów. 

 

8. Wyszczególnienie zadań na fakturach będzie dokonywane w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

9. Przedstawiciela Wykonawcy pełniącego funkcję Kierownika budowy akceptuje Zamawiający. 

 

10. Dla wszystkich materiałów, środków i urządzeń, które wymagają atestów, certyfikatów  lub 

dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed odbiorem. 

 

11. Elementy i urządzenia p.-poż. , jeśli wymagają tego przepisy muszą posiadać trwałe oznakowanie. 

 

12. W każdym przypadku określenia w dokumentacji materiałów, urządzeń czy innych produktów 

poprzez wskazanie producenta, należy przyjąć, że Zamawiający dopuszcza stosowanie innych 

produktów o tych samych lub lepszych właściwościach, parametrach i wartościach użytkowych. 

W wypadku większej ilości zaprojektowanych jednakowych produktów, zastosowane zamiennie 

produkty też powinny być jednakowe. 

 

13. Rozpoczęcie robót budowlano w obiekcie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy, zakończenie prac 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

 

14. Uzysk wynikający ze sprzedaży złomu z demontowanych stalowych drzwi, Wykonawca 

powinien uwzględnić w oferowanej cenie. 

 


