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ZAŁ ĄCZNIK NR 3 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Winda hydrauliczna dla osób niepełnosprawnych w Centrali Urz ędu Morskiego  
w Gdyni”  

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa windy i podestu ruchomego umożliwiające dostęp do 

budynku Urzędu Morskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ul. Chrzanowskiego 10 działka  

nr 855, obręb 0026 Śródmieście osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją ruchu, 

poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego.  

Projektuje się podest ruchomy zewnętrzny dobudowany do istniejących schodów do budynku 

biurowego. Lokalizacja podestu (materiał inwestora) od strony północnej budynku głównego 

przy schodach wejściowych od strony parkingu. Projektowane urządzenie ma transportować 

minimalnie jedną osobę na wózku wraz z opiekunem lub minimalnie trzy osoby 

nieporuszające się na wózku inwalidzkim. Projektowany podest będzie stanowił możliwość 

wejścia na parter budynku głównego.  

Natomiast winda jest zlokalizowana od strony północnej budynku B. Projektowane 

urządzenie ma transportować minimalnie jedną osobę na wózku wraz z opiekunem lub 

minimalnie trzy osoby nieporuszające się na wózku inwalidzkim. Projektowana winda będzie 

stanowiła możliwość wejścia na cztery kondygnacje budynku B. Dostęp do windy następuje 

od strony parkingu przy budynku B. 

 
Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać uwzględniając poniższe 

uwagi: 

1. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego postępowania obejmuje wykonanie 

zgodnie z projektem wykonawczym szybu windy wraz z niezbędną przebudową ściany 

budynku B (zakup urządzenia po stronie Wykonawcy), montaż podestu ruchomego 

(zakup urządzenia po stronie Zamawiającego) oraz niezbędne roboty elektryczne. 

Przedmiar robót będący załącznikiem, obejmuje cały zakres prac objętych  

w/w projektem. Szczegółowe wymagania zawarte są w Specyfikacji Technicznej  

w powiązaniu z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiarem Robót. 

2. Powyżej wymienione Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje Techniczne, niniejszy 

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiary Robót stanowią załączniki do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania uwarunkowań zawartych w poniższych 

dokumentach, będących jednocześnie załącznikami do OPZ: 

- Decyzja Pozwolenia na Budowę nr WI-II.7840.1.352.305.2016.SJ z dnia 28.12.2016 r. 

wydana przez Wojewodę Pomorskiego w Gdańsku, 

- Postanowienie nr UKZ.6740.59.2016.MRP z dnia 21.12.2016 r. Miejskiego 

Konserwatora Zabytków w Gdyni. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, sporządzić dokumentację powykonawczą 

w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej skanowanej (odpowiadającej wersji 

papierowej). 

5.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki 

budowlanej, normami technicznymi, dokumentacją projektową oraz postanowieniami 

umowy. 

6. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

- będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania (min. poprzez wykonywanie prac w godz. od 7-22); 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków, 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, możliwością powstania pożaru. 

7. Po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do:  

- przywrócenia do należytego stanu i porządku dróg dojazdowych, terenu budowy  

i terenu wykorzystywanego pod zaplecze budowy, 

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami.  

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji papierowej: 
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- 1 kpl Dokumentacji Projektowej „Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu 

Morskiego w Gdyni – budowa windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowa 

platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Morskiego  

w Gdyni ‘’ część architektoniczna, konstrukcyjna i elektryczna; 

- Plan sytuacyjno – wysokościowy;  

- 1 kpl Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Morskiego w Gdyni – budowa windy dla 

osób niepełnosprawnych oraz budowa platformy pionowej dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Morskiego w Gdyni ‘’ część ogólna  

i elektryczna.  

 

 

 

 

 


