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Znak: AG.I.272.1.49.2019                                                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku przy ul. Skrajna 61” 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:  

 Przebudowa zasilania – płyta pod agregat 

 Wydzielenie nowej serwerowni; wymiana stropu (wg. projektu branży konstrukcyjnej); 

wykonanie obudowy ppoż pomieszczenia z płyt GKF na ruszcie stalowym (REI120); 

wymiana drzwi do pomieszczenia (EI60); wykonanie podłogi technicznej podniesionej  

(40 cm); zamurowanie istniejącego otworu okiennego; malowanie ścian i sufitu; 

 Przebudowa zasilania -wydzielenie nowej rozdzielni; wymiana stropu (wg. projektu branży 

konstrukcyjnej); wykonanie obudowy ppoż pomieszczenia z płyt GKF na ruszcie stalowym 

(REI120); wymiana drzwi do pomieszczenia (EI60); wykonanie podłogi technicznej 

podniesionej (40 cm); zamurowanie istniejącego otworu okiennego; malowanie ścian  

i sufitu; 

 Wykonanie instalacji elektrycznych w wydzielonych pomieszczeniach; 

 Wykonanie instalacji gaszenia gazem. 

Zadanie zakłada wykonanie prac budowlanych, elektrycznych w zakresie przebudowy systemu 

zasilania budynku, przebudową i wydzieleniem rozdzielni, serwerowni oraz przygotowanie linii 

zasilania energia pod agregat prądotwórczy. Ponadto planuje się wykonanie oraz zamontowanie 

systemu gaszenia gazem. 

Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej budowlanej  

i wykonawczej. Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał 

informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej.  

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonywane będą 

czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), Zamawiający wymaga, 

aby osoby wykonujące prace: ziemne, budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne: elektryczne  

i instalacji gaszenia gazem  związane z realizacją zadania były zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę tj.: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 

kierownictwem oraz w miejscu i czasie  wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca  

- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 
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Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 

technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji 

projektowej budowlanej i wykonawczej. 

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu. 
 
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie dostarczał następujące urządzenia: 

 
1.4 – agregat prądotwórczy 

1.26 – UPS z modułem bateryjnym,  

15.1 – szafa dystrybucyjna RACK 19”, 42U 

15.2 – Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca 

15.4 - Montaż wyposażenia szafy, panel wentylacyjny 

15.5 – Przyłączenie szafy do instalacji wyrównania potencjału 

16.4 – kamera kulista wandalooporna 

16.5 – kamera tubowa wandalooporna 

16.6 – rejestrator z 4x dysk w szafie RACK 

 

 

 


