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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCOM 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowo-przeprowadzkowa 

2. Zakres Usługi obejmuje w szczególności przenoszenie, załadunek, transport, 

rozładunek, wnoszenie rzeczy oraz przedmiotów do docelowych pomieszczeń i 

ustawianie ich w docelowych miejscach, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.  

Szczegółowy wykaz wyposażenia objętego usługą: 

1) szafa aktowa – 6 szt. 

2) szafa ubraniowa – 2 szt. 

3) krzesło obrotowe – 7 szt. 

4) krzesło konferencyjne – 22 szt. 

5) krzesło składane/konferencyjne – 10 szt. 

6) kontener do biurka – 8 szt. 

7) biurko – 5 szt. 

8) stolik na nodze talerzowej – 1 szt. 

9) witryna wisząca – 3 szt. 

10) regał średni – 2 szt. 

11) regał przeszklony – 2 szt. 

12) szafka kuchenna wisząca – 1 szt. 

13) szafka kuchenna z blatem – 1 szt. 

14) sofa – 1 szt. 

15) stół konferencyjny – 2 szt. 

16) szafa przeszklona – 1 szt. 

17) niszczarka – 2 szt. 
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18) drukarka – 1 szt. 

19) urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 

20) zestawy komputerowe – 6 szt. 

21) notebook – 1 szt. 

22) projektor multimedialny – 1 szt. 

23) ekran projekcyjny – 1 szt. 

24) bindownica – 1 szt. 

25) ekspres do kawy – 1 szt. 

26) lodówka – 1 szt. 

27) dokumentacja – 25 mb 

28) kartony – 20 szt. 

Wykonawca w ramach Usługi zobowiązany jest zapewnić pojemniki transportowe 

wraz z plombami do przewozu całej dokumentacji poufnej.  

3. Ilość wskazanego wyposażenia może ulec zmianie do czasu wykonania Usługi. 

Zakres tolerancji wynosi 10%. 

4. Termin realizacji Usługi: 10 grudnia 2021 roku. Od godz. 700 do godz. 2200 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku niezrealizowania usługi w 

jeden dzień roboczy Usługa zostanie wykonana w następny dzień roboczy.  

5. Zamawiający uprawniony jest do wskazania innego terminu realizacji 

zamówienia, nie późniejszego niż 31 grudnia 2021 r., o czym poinformuje 

Wykonawcę przed planowanym rozpoczęciem Usługi. 

6. Usługa objęta Umową realizowana będzie pomiędzy budynkami położonymi na 

obszarze miasta Siedlce:  

Tabela 1. 

Etap 
przeprowadzki 

Dotychczasowa lokalizacja Docelowa lokalizacja 

I 
ul. Dzieci Zamojszczyzny 
39/33 

ul. Eugeniusza 
Wiszniewskiego 4 

 

7. Opis budynków, w których realizowana będzie Usługa: 
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1) budynek położony przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33 

- realizacja usługi będzie prowadzona na parterze budynku (wysoki parter) 

- brak windy 

- jedna klatka schodowa 

- możliwość bezpośredniego podjazdu pod wejście do klatki schodowej  

2) budynek położony przy ul. Eugeniusza Wiszniewskiego 4 

- realizacja usługi będzie prowadzona na pierwszym piętrze budynku 

- dostęp do windy osobowej do przewozu drobnego 

sprzętu/kartonów/dokumentacji 

- jedna klatka schodowa 

8. Wykonawca musi liczyć się z faktem, że w budynku wyposażonym w windę może 

wystąpić czasowe jej wyłączenie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, co 

nie będzie powodować wstrzymania wykonywania Usługi.  

9. Wykonawca będzie świadczyć Usługę biorąc odpowiedzialność za powierzone 

mienie, z zachowaniem należytej staranności w celu dokonania sprawnej, 

całościowej i terminowej relokacji mienia. Wykonawca musi  posiadać aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Usługi na kwotę nie niższą niż 

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

10. W celu realizacji zadania Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany:  

1) zapewnić transport dokumentacji oraz wszystkich elementów wyposażenia 

pomieszczeń, rozmieszczenie i ustawienie mebli oraz pozostałych elementów 

wyposażenia pomieszczeń w nowym miejscu zgodnie z oznaczeniem i 

instrukcjami Zamawiającego; 

2) dostarczyć wszelkie niezbędne materiały do pakowania, jak np. kartony, taśmy 

klejące, folię bąbelkową, w ilościach niezbędnych do spakowania całego 

przenoszonego wyposażenia co najmniej dwa dni przed realizacją zadania;  

3) zabezpieczyć transportowane mienie na czas transportu przy użyciu kartonów, 

styropianu, folii bąbelkowej, folii stretch i koców przemysłowych;  
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4) zapewnić pomoc w demontażu oraz montażu mebli i innych stałych 

elementów zabudowy, jeśli będzie to konieczne; 

5) zapewnić odpowiednią do zakresu zlecenia i terminu jego wykonania liczbę 

osób, narzędzi (wózków, platform transportowych itp.) oraz środków 

transportu niezbędnych do sprawnego i efektywnego wykonania Usługi w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dopuszczając do powstania 

tzw. "przestojów";  

6) zabezpieczyć ciągi komunikacyjne, ściany, podłogi, drzwi, windy przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie przeprowadzki. 

11. Pakowanie zawartości szaf, biurek i innego wyposażenia w dostarczone przez 

Wykonawcę kartony i inne opakowania będzie wykonywane we własnym zakresie 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zapewni koordynatora usługi przeprowadzki mającego 

doświadczenie logistyczne i predyspozycje do kierowania zespołem ludzi, który 

ściśle będzie współpracował z osobami odpowiedzialnymi ze strony 

Zamawiającego. Zamawiający wymagać będzie, aby przed terminem 

przeprowadzki, Koordynator ze strony Wykonawcy przeprowadził wizję lokalną w 

miejscu świadczenia usługi, w celu podjęcia koniecznych przygotowań 

logistycznych.  

13. Informacje dodatkowe określające szczegółowe warunki realizacji przedmiotu 

zamówienia: 

1) każdy pracownik Wykonawcy podczas wykonywania pracy zobowiązany jest do 

przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;  

2) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w czasie wykonywania prac i 

pobytu na terenie budynku w ubiór z widocznym oznaczeniem firmy 

Wykonawcy;  

3) podczas realizacji Usługi stale obecny będzie koordynator ze strony 

Wykonawcy; 
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4) Wykonawca zastosuje się do wszelkich instrukcji Zamawiającego, a także do 

postanowień obowiązujących regulaminów, procedur i podobnych aktów  

związanych  

z przebywaniem i poruszaniem się po terenie budynku; 

5) do transportu i przenoszenia rzeczy wewnątrz budynków, wskazane jest użycie 

takich środków transportu, które nie powodują zniszczenia bądź uszkodzenia 

podłoża; niedopuszczalne jest przesuwanie ciężkich rzeczy po podłodze, co 

może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub podłoża; 

6) Wykonawca naprawi wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania Usługi, 

zarówno w pomieszczeniach jak i na przenoszonym mieniu; 

7) nadzór nad załadowywanym bądź rozładowywanym samochodem należy do 

obowiązków Wykonawcy; niedopuszczalne jest pozostawienie załadowanego 

samochodu bez dozoru; 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb realizacj i 

przedmiotu zamówienia, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego 

miejsca wykonywania prac; 

9) wykonywanie robót może zostać wstrzymane przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć planowany 

termin zakończenia prac, w przypadku wstrzymania wykonywania prac z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 


