
Załącznik nr 1 do istotnych postanowień Umowy  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Montaż instalacji domofonowej z montażem cyfrowego systemu domofonowego w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w gospodarowaniu Zarządu Mienia 

Skarbu Państwa przy ul. Radzymińskiej 105 i Kozietulskiego 4B w Warszawie. 

. 

 

Zamawiający: 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowane przez ZARZĄD 
MIENIA SKARBU PAŃSTWA ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, NIP; 525-22-48-481 

 

 

1. Zakres prac do wykonania: 

Zmawiający przewiduje następujący zakres prac dla nieruchomości przy ul. Kozietulskiego 4B: 

 montaż cyfrowego systemu domofonowego przed wejściem do budynku szt.1, 

 wykonanie instalacji domofonowej w sposób natynkowy – 30mb (przewody, rurki instalacyjne , 

listwy, puszki montażowe itp.)z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie odległości 

od innych instalacji i urządzeń. 

 montaż unifonów wraz z okablowaniem 6 szt.,  

 przekazanie w każdym lokalu 1 szt. breloczka umożliwiającego otwarcie drzwi ( razem 6 szt. plus 

1 szt. dla administracji), 

 zaprogramowanie oraz przekazanie indywidualnych kodów dla każdego lokalu do otwierania 

drzwi wejściowych oraz zaprogramowanie kodu serwisowego (dla administratorów i 

konserwatorów),  

 wykonanie prac potrzebnych do prawidłowej współpracy instalacji domofonowej z drzwiami 

wejściowymi do klatki schodowej ( montaż zwory elektromagnetycznej), 

 zamontowanie przycisku otwierania drzwi przy wychodzeniu,  

 połączenie ustawienie i sprawdzenie całego systemu, 

 uzupełnienie ubytków tynku i powłok malarskich powstałych podczas prac montażowych oraz 

pozostawienie klatki schodowej w należytym porządku.  

 

2. Zakres prac do wykonania: 

Zmawiający przewiduje następujący zakres prac dla nieruchomości przy ul. Radzymińska 105: 

 

 demontaż starego systemu domofonowego i jego utylizacja, 

 montaż cyfrowego systemu domofonowego przed wejściem do budynku szt.1 

 wykonanie instalacji domofonowej w sposób natynkowy - 200mb (przewody, rurki instalacyjne , 

listwy, puszki montażowe itp.)z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie odległości 

od innych instalacji i urządzeń. 

 montaż unifonów wraz z okablowaniem 22 szt.,  

 przekazanie w każdym lokalu 1 szt. breloczka umożliwiającego otwarcie drzwi, ( razem 22 szt. 

plus 1 szt. dla administracji),  

 



 zaprogramowanie oraz przekazanie indywidualnych kodów dla każdego lokalu do otwierania 

drzwi wejściowych oraz zaprogramowanie kodu serwisowego (dla administratorów i 

konserwatorów),  

 wykonanie prac potrzebnych do prawidłowej współpracy instalacji domofonowej z drzwiami 

wejściowymi do klatki schodowej ( montaż zwory elektromagnetycznej), 

 zamontowanie przycisku otwierania drzwi przy wychodzeniu,  

 połączenie ustawienie i sprawdzenie całego systemu, 

 uzupełnienie ubytków tynku i powłok malarskich powstałych podczas prac montażowych oraz 

pozostawienie klatki schodowej w należytym porządku.  

 

 

 

1.3 Inne warunki wykonania robót 

1. Na okres prac Zamawiający nie przewiduje przekazania pomieszczeń magazynowych lub 

socjalnych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania norm i warunków technicznych zapewniających 

prawidłowe wykonanie obiektu zgodnie ze sztuka budowlaną. 

3.  Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., utrzymanie czystości                            

i porządku na terenie prowadzonych robót.  

4. Wykonawca, odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone na mieniu osób trzecich z tytułu 

prowadzenia robót i usunie je na własny koszt. 

5. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu w czasie trwania robót                                

i odpowiada za ochronę urządzeń lub instalacji zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót.  

6. W przypadku uszkodzenia urządzeń, instalacji lub wyrządzenia szkody na mieniu osób trzecich, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, odpowiednie służby i będzie z nimi 

współpracował. 

7. Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla 

użytkowników będących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. W przypadku zajścia 

konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników do miejsc ogólnodostępnych. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do 

przedmiotowych miejsc. 

8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, zapoznał się z terenem robót i jego 

otoczeniem. 

9.  Cena oferty musi obejmować całość robót (brutto). 

10.  Termin realizacji 30 dni od dnia podpisania umowy. 


