Załącznik nr 2 do Zaproszenia nr BDG-A.2611.1.2021
z dnia 15 lutego 2021 r.-SOPZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu szaf wnękowych w piętnastu (15)
pomieszczeniach o numerach: 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3090, 3109,
3110, 3111, 3112, 3113 w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2 (III p.). Zamówienie obejmuje:
1) demontaż dotychczasowej zabudowy wnęk (szaf i pawlaczy);
2) wywóz i utylizację zdementowanego materiału;
3) wypełnienie, zabezpieczenie i przywrócenie do stanu sprzed rozbiórki nieprzewidzianych
ubytków w ścianach, powstałych w czasie demontażu dotychczasowej zabudowy wnęk;
4) zainstalowanie nowych szaf (montaż), wykonanych, w szczególności w zakresie gabarytów,
podziału ich wnętrza na część odzieżową z drążkiem na wieszaki i część na akta zgromadzone
w segregatorach, na wzór zdemontowanych, z zachowaniem następujących rozwiązań:
a) zachowanie dotychczasowego sposobu otwierania drzwi (uchylne na zawiasach),
b) zastosowanie w szafach zawiasów puszkowych, metalowych, samodomykających się,
c) zamontowanie kratek wentylacyjnych w drzwiach pawlaczy w kolorystyce drzwi lub
zbliżonej;
5) zainstalowanie wokół drzwi każdej zabudowy wnękowej listwy opaskowej o szerokości
min. 6 cm, koniecznej do zamaskowania nierówności i krzywizn.
Drzwi zabudowy wnękowej i listwy opaskowe należy wykonać z płyty meblowej, w kolorze
do uzgodnienia, o grubości min. 18 mm oraz wysunąć przed lico ściany, ze względu na konieczność
ukrycia nierówności ścian i podłogi opaską maskującą.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć/przedstawić do akceptacji próbki materiałów, z jakich
będzie wykonany przedmiot zamówienia, m.in. drzwi i fronty szaf oraz pawlaczy. Okucia i osprzęt
szaf podlegają również akceptacji Zamawiającego.
3. Wykonawca zamówienia publicznego, przed złożeniem formularza ofertowego, przeprowadzi wizję
lokalną oraz dokona dokładnych pomiarów szaf we wskazanych pomieszczeniach. Przykładowe
wymiary szafy wnękowej wraz z pawlaczem, z drzwiami uchylnymi na zawiasach,
to 3000x3000x450/600 mm. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.
4. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane podczas wykonywania ww. prac rozbiórkowych, montażowych
i transportowych, w szczególności zwracając uwagę na przewody elektryczne przebiegające przez
pawlacze.
5. Dostawy oraz wszelkie prace montażowe będą wykonywane w dni robocze, w godzinach od 7:00
do 22:00. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym, przedmiot zamówienia
będzie wykonywany poza ww. godzinami oraz w weekendy.
6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. płyty, farby, laminaty, elementy
wykonane z tworzyw sztucznych i inne) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą
być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych
na czasowy i stały pobyt ludzi.
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7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ogólnie przyjęta techniką montażu tego typu
zabudowy wnęk, m.in. należy płyty meblowe łączyć za pomocą konfirmantów lub na wkręty oraz
kołki drewniane, w widocznych miejscach główki wkrętów/konfirmantów ukryć pod zaślepką
dopasowaną kolorystycznie do płyty meblowej. Ewentualne wzmocnienia konstrukcji należy
wykonywać przy użyciu ukrytych kształtowników stalowych (elementy muszą być niewidoczne).
8. Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub pokryć koszty szkód wyrządzonych w związku
z robotami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (zniszczenia, zabrudzenia ścian, podłóg
itp.).
9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia pozostałego w pomieszczeniach wyposażenia pokoi,
m.in. sprzętu komputerowego, mebli, wykładzin przed np. zabrudzeniem, zapyleniem.

