
 

 

Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji w Starostwie 

Powiatowym w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 oraz w 3 pomieszczeniach budynku 

przy ul. Książąt Opolskich 27 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej oraz 

niniejszej SIWZ. Wykonanie klimatyzacji realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku 
przy Pl. Wolności 7/8 na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa oraz w trzech pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt 
Opolskich 27". 
 

Charakterystyka obiektu 
 

Budynek Starostwa Powiatowego w Opolu zlokalizowany przy ul. Książąt Opolskich 27 jest 

budynkiem istniejącym, o 4 – kondygnacjach i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek 

Starostwa Powiatowego w Opolu zlokalizowany przy Placu Wolności 7/8 składa się z dwóch 

części: część A stanowi obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, natomiast część B jest obiektem 

posiadającym 4 kondygnacje nadziemne. 

 

 Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

Zakres i rodzaj robót obejmuje wykonanie systemu klimatyzacji w Starostwie Powiatowym                  

w Opolu w budynku przy Pl. Wolności 7/8 oraz w 3 pomieszczeniach budynku przy ul. Książąt 

Opolskich 27. 

 

Zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej pn.: „Projekt Budowlano – Wykonawczy 

instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Opolu przy                   

ul. K. Opolskich 27 i Placu Wolności 7/8”, opracowanej przez Firmę Inżynierską „PROJEKT 

PL” mgr inż. Łukasz Plaza, ul. Kossaka 17/2, 41-902 Bytom, stanowiącej załącznik do  SIWZ,                    

w tym: 

 

− projekt budowlano – wykonawczy  instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych                      

w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. K. Opolskich 27 i Placu Wolności 7/8, 

− projekt budowlano – wykonawczy  instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych                       

w Starostwie Powiatowym w Opolu przy ul. K. Opolskich 27 i Placu Wolności 7/8 – 

instalacje elektryczne, 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna – 

instalacja klimatyzacji, 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne 

zasilania klimatyzacji oraz na warunkach określonych w Decyzji Nr 144/16 Prezydenta 

Miasta Opola z dnia 29.03.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na wykonanie robót  budowlanych, jak również zgodnie z Prawem 

budowlanym. 

 
 
 



 

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. 
Zamawiający przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji projektowej. 
     

    

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, jak również współwłaścicieli 

obiektu tj. Urząd Miasta Opola oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  

W wypadku potrzeby zajęcia chodnika, parkingu lub pasa drogowego Wykonawca 

załatwi wszelkie formalności oraz  poniesie opłaty z tym związane. 

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

przy ul. Książąt Opolskich 27. Za obiektem na Pl. Wolności 7/8 znajduje się parking 

ogólnodostępny, opłatę za jego korzystanie ponosi Wykonawca.  

4. Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej przeznaczonej na Pl. Wolności 7/8, należy 

wykonać w 1 dzień roboczy ze względu na brak własnego podwórza. Obiekt przy                  

Pl. Wolności znajduje się w ścisłym centrum miasta. Uzgodnienia dotyczące korzystania 

z parkingu na czas dostawy i montażu jednostki zewnętrznej przy Pl. Wolności 7/8 

dokonuje Wykonawca. 

5. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót w  innych godzinach niż czas pracy urzędu 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. Należy uwzględnić fakt sąsiadowania z budynkami 

mieszkalnymi. Dostęp do obiektu przy ul. Książąt Opolskich 27 od godz. 6.00 – 18.00 – 

w dni robocze, Pl. Wolności 7/8 od godz. 7.00 do godz. 18.00 – w dni robocze. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów. 

7. Wyszczególnienie zadań na fakturach będzie dokonywane w uzgodnieniu                                   

z Zamawiającym. 

8. Przedstawiciela Wykonawcy pełniącego funkcję Kierownika budowy akceptuje 

Zamawiający. 

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

lub dokumentów dopuszczających, przekazanie dokumentów musi nastąpić przed 

odbiorem końcowym. 

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

oznakowanie. 

11. Wszystkie niezbędne pomiary i badania, w tym m.in. pomiary elektryczne, test 

szczelności instalacji, Wykonawca wykona na swój koszt i przedstawi w niezbędnym 

czasie. 

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. 


