
Znak sprawy: ZP-261-12/22 Załącznik nr 1 
(do Zaproszenia do złożenia oferty 

nr 1 do umowy) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Usługa przeprowadzki wyposażenia 
oraz zasobu akt Sądu Okręgowego w Siedlcach" 

Zawartość opracowania: 

I. Wymagania ogólne 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Wykaz przewożonego mienia 

2. Harmonogram przeprowadzki 

3. Opis budynków 

III. Zakres obowiązków Wykonawcy 

IV. Termin realizacji 

I. Wymagania ogólne 

1. Zakres wykonywanej usługi obejmuje przeniesienie zasobu akt, mebli, elementów 
wyposażenia pomieszczeń oraz sprzętu biurowego z budynku przy 
ul. 11-go Listopada 4, 08-110 Siedlce do budynków przy ul. Sądowej 2 oraz 
Kazimierzowskiej 31 zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt. II ppkt. 2. Czynności 
objęte usługą to przede wszystkim: 

a) dostarczenie niezbędnych materiałów przeprowadzkowych (np. folii bąbelkowej 
i taśmy klejącej) oraz pojemników wraz z plombami w terminie do 16 marca 2022 r. 

b) pomoc w zapakowaniu akt (należy przyjąć, iż minimum połowa podanej ilości akt 
zostanie zapakowana i rozpakowana przez pracowników sekretariatów sądu) oraz 
elementów wyposażenia wymienionych w Wykazie przewożonego mienia zawartym 
w pkt. II ppkt. 1, w razie konieczności demontaż mebli, 

c) przeniesienie zaplombowanych pojemników i innego wyposażenia do 
samochodu/ ów Wykonawcy, 

d) przetransportowanie pojemników oraz pozostałego mienia do lokalizacji 
wskazanych przez Zamawiającego (Sądowa 2 lub Kazimierzowska 31), 

e) zabezpieczenie mienia na czas transportu, a także przenoszenia i przewożenia go 
w taki sposób, aby nie uległo ono uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub 
zdekompletowaniu; 

f) rozładowanie samochodu/ ów Wykonawcy w lokalizacji docelowej, wniesienie i 
ustawienie mienia wraz z przymocowaniem szaf do ścian zgodnie ze wskazówkami 
Zamawiającego, 

g) pomoc w wypakowaniu akt i ułożeniu ich w szafach sekretariatów, 

h) odbiór materiałów przeprowadzkowych. 
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Z czynności przeprowadzki mienia zostanie sporządzony protokół o treści uzgodnionej 
pomiędzy Stronami. 

UW AGA! Budynek przy ul. 11 Listopada 4 jest obiektem wynajmowanym przez Sąd 
Okręgowy w Siedlcach na czas określony tj. do dnia 31 marca 2022 r. W związku 
z powyższym wszystkie elementy wyposażenia stanowiące mienie Sądu Okręgowego 
w Siedlcach do końca trwania umowy muszą zostać przetransportowane 
z wynajmowanego budynku do obiektów sądu przy ul. Sądowej 2 i Kazimierzowskiej 31. 

2. Opis budynków został przedstawiony w pkt. II ppkt. 3. 

3. Ilość pracowników ujętych w relokacji: 27. 

4. Ilość akt do przewiezienia to około 130 metrów bieżących. 

5. Godziny wykonywania usługi: od 08:00 do godziny 18:00 od poniedziałku do piątku. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykonania usługi 
maksymalnie do godziny 20:00 oraz pracę w sobotę. 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu 
akt Sądu Okręgowego w Siedlcach z budynku obecnie użytkowanego przez Sąd Okręgowy 
w Siedlcach do głównej siedziby Sądu Okręgowego w Siedlcach położonej przy ul. 
Sądowej 2 oraz do budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31, 08-110 Siedlce. 

1. Poniżej przestawiona Tabela nr 1 - zwana dalej Wykazem mienia przedstawia 
zestawienie elementów do przewiezienia ze wszystkich lokalizacji. W wykazie nie 
uwzględniono drobnego wyposażenia typu: plakaty, materiały biurowe, tablice 
korkowe, obrazy, czajniki elektryczne, kosze na śmieci itp., które podlegają 

przewiezieniu przez Wykonawcę. Komputery stacjonarne Zamawiający transportuje 
we własnym zakresie w związku z tym nie są one ujęte w przedmiocie zamówienia. 

UWAGA! Zamawiający informuje, że ilość sprzętu jak również dokumentacji (akt 
sądowych) może ulec zmianie, ze względu na trwającą normalną pracę sądu. Zakres 
tolerancji wynosi 10%. 

Lp. Rodzaj wyposażenia Ilość 

1. Akta 130 [metrów bieżących] 

2. Biurko i dostawki do biurka 52 szt. 

3. Stolik okolicznościowy 5 szt. 

4. Stół 2 szt. 

5. Szafka gospodarcza 36 szt. 

6. Szafa drewniana jednodrzwiowa 11 szt. 

7. Szafa drewniana dwudrzwiowa 48 szt. 

8. Nadstawka na szafę drewnianą 27 szt. 

9. Szafa metalowa dwudrzwiowa 3 szt. 
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10. Krzesło 40 szt. 

11. Fotel 55 szt. 

12. Drukarka i fax 24 szt. 

13. Ekspres do kawy 5 szt. 

14. Lustro 9 szt. 

15. Półka wisząca 8 szt. 

16. Niszczarka 10 szt. 

17. Dozownik na wodę 2 szt. 

18. Kwiaty doniczkowe duże 6 szt. 

19. Radio 6 szt. 

20. Wieszak stojący 2 szt. 

21. Regał o szer. powyżej l,50m 4 szt. 

22. Komoda 1 szt. 

23. Grzejnik olejowy 2 szt. 

24. Stojak na wodę 1 szt. 

25. Lada 1 szt. 

26. Stół dla stron 4 szt. 

27. Pulpit dla świadka 2 szt. 

28. Ławy dla publiczności 13 szt. 

29. Stół sędziowski 2 szt. 

30. Monitor 2 szt. 

31. Szafka rakowa mała 2 szt. 

32. Dywany 5 szt. 

33. Lodówka 1 szt. 

2. Poniżej przedstawiona Tabela nr 2 - zwana dalej Harmonogramem opisuje przebieg relokacji 
poszczególnych komórek organizacyjnych sądu. 

UW AGA! Zamawiający informuje, iż przedstawiony harmonogram ma charakter umowny 
i może ulec zmianie z wyłączeniem terminu rozpoczęcia prac (16 marca 
2022 r.) i ich zakończenia (30 marca 2022 r.). 

W dniu 16 marca 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do dostarczenia 
pojemników wraz z plombami do komórek sądu. 
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Komórka 

Lp. 
organizacyjna/ Dotychczasowa Lokalizacja Termin 

stanowiska lokalizacja docelowa przeprowadzki 
samodzielne 

Punkt Obsługi Budynek przy ul. Budynek przy ul. 
1. Krajowego Rejestru 11-go Listopada 4, Sądowej 2, 17-18 marca 

Karnego pomieszczenie 01 pomieszczenie 22 

Budynek przy ul. Budynek przy ul. 
2. Kurator Okręgowy 11-go Listopada 4, Sądowej 2, 18 marca 

pomieszczenie 02 pomieszczenie 221 

Budynek przy ul. 
Budynek przy ul. 

IV Wydział Pracy i Sądowej 2, 
3. Ubezpieczeń 

11-go Listopada 4, 
pomieszczenia 28, 21-23 marca 

Społecznych 
pomieszczenia 11, 

36, 37, 38, 39, 42 i 
12i16 

43 

Budynek przy ul. Budynek przy ul. 

4. Sekcja Penitencjarna 
11-go Listopada 4, Sądowej 2, 

23-25 marca 
pomieszczenia 13, pomieszczenia 227, 

14i15 228 i 229 

Budynek przy ul. 
Budynek przy ul. 

Kazimierzowskiej 
5. Audytor 

31, pomieszczenie 
Sądowej 2, 25 marca 

505 
pomieszczenie 223 

Sekcja ds. Informatyzacji Budynek przy ul. Budynek przy ul. 

6. 
Sądownictwa Sądu Kazimierzowskiej Kazimierzowskiej 

28-29 marca 
Apelacyjnego w 31, pomieszczenie 31, pomieszczenie 

Lublinie 207 505 i 306 

Budynek przy ul. 
Budynek przy ul. 

7*. -
11-go Listopada 4 

Kazimierzowskiej 29-30 marca 
31 

Tabela nr 2 - Opis relokacji poszczególnych komórek organizacyjnych sądu - zwany dalej 
Harmonogramem. 

* W terminie 29-30 marca planowane jest wywiezienie pozostałych, 

niezagospodarowanych przez pracowników bądź zużytych mebli do pomieszczenia na 
poddaszu budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31. 

3. Opis budynków 

a) Budynek przy ul. Sądowej 2- główna siedziba Sądu Okręgowego w Siedlcach. Obiekt 
składa się z kompleksu trzech budynków. Część od ulicy Piłsudskiego (budynek A) 
jest dwupiętrowa, bez piwnic, posiada windę i nie jest objęta 

w relokacji pracowników. Część od ul. Świrskiego (budynek B) jest również 
dwupiętrowa, posiada windę i wyjście z piwnic bezpośrednio na ulicę Świrskiego. 
Na parterze docelowo mieścić będzie się IV Wydział Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych, natomiast na drugim piętrze Sekcja Penitencjarna, 
Kurator Okręgowy i Audytor. Część od ulicy Sądowej 2 (budynek C tzw. „łącznik") 
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jest jednopiętrowa, posiada windę i piwnice, w których składowane będą zbędne 
elementy wyposażenia budynku przy ul. 11-go Listopada 4. 

Parking przed budynkiem ma ograniczoną pojemność. 

b) Budvnek przy ul. 11-go Listopada 4 - obiekt opuszczany przez pracowników Sądu 
Okręgowego w Siedlcach. Budynek dwupiętrowy bez windy. Dwie klatki schodowe, 
główna z wyjściem od ulicy 11-go Listopada 4 oraz tylna z wyjściem na parking. 
Pracownicy rozmieszczeni na pierwszym i drugim piętrze. 

c) Budynek przv ul. Kazimierzowskiej 31-_obiekt dwupiętrowy bez windy. Dwie klatki 
schodowe z wyjściem na plac. Przy budynku znajduje się parking dla pracowników. 

III. Zakres obowiązków Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę dysponując odpowiednią do 
należytego jej wykonania ilością osób oraz sprzętu. 

2. Zamawiający wymaga, aby do realizacji niniejszej usługi skierowanych było 

minimum pięciu pracowników. 

3. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował samochodami o ładowności 
powyżej 1.5 tony. Ocena sprzętu potrzebnego do transportu wymienionego w pkt. II 
ppkt. 1 mienia leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie określa ilości 

wykonanych przewozów. Konstrukcja samochodu musi umożliwić zamknięcie 
przestrzeni, w której znajdują się pojemniki, a także umożliwiać przewiezienie w 
kabinie kierowcy pracownika Zamawiającego. Pracownik Zamawiającego będzie 
obecny przy każdym transporcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

5. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo przewożonego mienia. Niedopuszczalne 
jest pozostawienie załadowanego samochodu bez dozoru osoby odpowiedzialnej za 
przewożone mienie. Nadzór nad załadowywanym bądź rozładowywanym 

samochodem należy do obowiązków Wykonawcy. 

6. Osoby bezpośrednio świadczące usługi stanowiące przedmiot zamówienia 
zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji, z którymi zetkną się w trakcie 
wykonywania usługi. 

7. Osoby bezpośrednio świadczące usługi stanowiące przedmiot zamówienia: 

a) nie mogą być karane i nie może toczyć się wobec nich postępowanie karne, 

b) nie mogą znajdować się w szczególności pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających. 

8. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić osobę 

wykonującą usługi przeprowadzki inna osobą w terminie 1 dnia od zgłoszenia takiej 
potrzeby przez Zamawiającego. Złożony przez Zamawiającego wniosek nie wymaga 
uzasadnienia. 

9. Wykonawca odpowiada za właściwą organizację pracy, sprawne i terminowe 
przemieszczenie mienia Zamawiającego. 

10. Jeżeli w toku wykonywania usługi, Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 
które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek świadczenie nie zostanie 
zrealizowane w wymaganym terminie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
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Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia oraz 
o prawdopodobnym czasie opóźnienia i jego przyczynie. 

11. Wykonawca do dnia 16 marca 2022 r. dostarczy Zamawiającemu odpowiednią 
(niezbędną do sprawnego dokonania przeprowadzki) ilości trwałych i odpornych 
na uszkodzenia i warunki atmosferyczne zamykanych pojemników (kontenerów) 
wielokrotnego użytku. Ilość pojemników Wykonawca określi samodzielnie w 
oparciu o własne doświadczenie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wind, drzwi oraz ciągów 
komunikacyjnych, przed uszkodzeniem podczas przeprowadzki. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich 
szkód powstałych w czasie wykonywania zamówienia, zarówno w 
pomieszczeniach, jak i na przenoszonym mieniu. 

IV. Termin realizacji 

Termin realizacji umowy- od dnia 16 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r. 

W załączeniu: 

1. Harmonogram przeprowadzki - zał. nr 1 
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Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Załącznik nr 1 
(do Opisu przedmiotu zamówienia) 

HARMONOGRAM PRZEPROWADZKI 

Oznaczenia pomieszczeń 

Sądowa 2 

Numer pomieszczenia Przeznaczenie 

22 Punkt Obsługi Krajowego Rejestru Karnego 

28 Pokój Asystentów sędziego 

36 
Pokój Przewodniczącego IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych 

37 
Pokój Kierownika Sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych 

38 Sekretariat IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

39 Pokój sędziów 

42 Pokój sędziów 

43 Pokój sędziów 

216 Pokój Ławników 

221 Pokój Kuratora Okręgowego 

223 Pokój Audytora 

225 Pokój Asystentów sędziego 

227 Pokój Przewodniczącego Sekcji Penitencjarnej 

228 Pokój sędziów 

229 Sekretariat Sekcji Penitencjarnej 

11-go Listopada 4 

01 WP Punkt Obsługi Krajowego Rejestru Karnego 

02WP Pokój Kuratora Okręgowego 

05WP Pomieszczenie socjalne 

- Sala rozpraw nr 5 

- Sala rozpraw nr 6 

07WP Pokój sędziów 

08WP Pokój Asystentów sędziego 

09WP Pokój sędziów 

lOWP Serwerownia 

11 WP 
Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych 
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11. 12WP Sekretariat IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

12. 13WP Kierownik Sekretariatu Sekcji Penitencjarnej 

13. 14WP Przewodniczący Sekcji Penitencjarnej 

14. 15WP Pokój sędziów 

15. 16WP 
Pokój Przewodniczącego IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych 

Kazimierzowska 31 

1. 207 Pokój przynależny do Sądu Apelacyjnego 

2. 306 Pokój przynależny do Sądu Apelacyjnego 

3. 505 Pokój Audytora 

Środa 16 marca 2022 r. 

1) Przekazanie pojemników z plombami do punktu KRK - pakowanie, 

2) Przewiezienie mebli z pomieszczenia 221 do piwnic budynku C - przygotowanie 
pomieszczenia. 

Czwartek 17 marca 2022 r. 

PRACA PUNKTU OBSŁUGI KRK WSTRZYMANA 

1) Przewiezienie sprzętu komputerowego z punktu KRK (Ol WP) do pokoju 22 przy ul. 
Sądowej 2, 

2) Przewiezienie zapakowanych pojemników z KRK (Ol WP) do pokoju 22 przy ul. 
Sądowej 2, 

3) Przekazanie pojemników z plombami do pokoju Kuratora Okręgowego (02WP), 

4) Przewiezienie części mebli z punktu KRK (01 WP) i pokoju 02 WP do pokoju 221 przy 
ul. Sądowej 2. 

Piątek 18 marca 2022 r. 

PRACA PUNKTU OBSŁUGI KRK WSTRZYMANA 

1) Przewiezienie sprzętu komputerowego z pomieszczenia 02 WP do pomieszczenia 221, 

2) Przewiezienie zapakowanych pojemników z pomieszczenia 02 WP do pomieszczenia 
221, 

3) Przekazanie pojemników z plombami do IV Wydziału - pakowanie. 

Sobota 19 marca 2022 r. 

1) Wywożenie pozostałych mebli z pomieszczeń 01 WP, 02 WP oraz sal rozpraw i ich 
porządkowanie w piwnicy bud. Cna ul. Sądowej 2, 

Poniedziałek 21 marca 2022 r. 

PRACA SEKRETARIATU IV WYDZIAŁU WSTRZYMANA 

1) Dalsza część pakowania akt w IV Wydziale i ich przewożenie wraz z układaniem 
w budynku przy ul. Sądowej 2 (cały dzień). W pierwszej kolejności akta z szaf, które 
mają zostać przetransportowane na ul. Sądową 2. 

2) Transport lad (4szt.) oraz starych szaf, 
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3) Przewiezienie i podłączenie sprzętu komputerowego w pomieszczeniu Kierownika 
Sekretariatu IV Wydziału - pokój nr 37 przy ul. Sądowej 2. 

Wtorek 22 marca 2022 r. 

PRACA SEKRETARIATU IV WYDZIAŁU WSTRZYMANA 

1) Układanie akt w IV Wydziale, 

2) Przewiezienie biurek z pokoju 12 WP - sekretariat IV Wydziału, 

3) Przekazanie pojemników z plombami do pokoi 07 WP, 08 WP i 09 WP - pakowanie, 

4) Przewiezienie i podłączenie sprzętu komputerowego z pokoi 07 WP i 09 WP kolejno 
do pomieszczeń 39, 42 i 43 oraz z pokoju 08 WP do pomieszczeń 28 i 225, 

5) Przewiezienie pozostałego wyposażenia sekretariatu IV Wydziału, 

Środa 23 marca 2022 r. 

PRACA SEKRETARIATU IV WYDZIAŁU WSTRZYMANA 

PRACA SEKRETARIATU SEKCJI PENITENCJARNEJ WSTRZYMANA 

1) Przekazanie pojemników wraz z plombami Sekcji Penitencjarnej - pakowanie, 

2) Przewiezienie i podłączenie sprzętu komputerowego sekretariatu IV Wydziału tj. 
z pomieszczenia 12 WP do pomieszczenia 38, 

3) Przewiezienie mebli Przewodniczącego IV Wydziału, 

4) Przewiezienie sprzętu komputerowego z pokoju Przewodniczącego IV Wydziału do 
pomieszczenia 39. 

Czwartek 24 marca 2022 r. 

PRACA SEKRETARIATU SEKCJI PENITENCJARNEJ WSTRZYMANA 

1) Przekazanie pojemników z plombami do pokoi 14 WP i 15 WP, 

2) Przekazanie pojemników z plombami do pokoju 505 na ul. Kazimierzowskiej, 

3) Transport pojemników z aktami Sekcji Penitencjarnej i układanie akt w szafach 
metalowych · 
w pomieszczeniu 229, 

4) Przewiezienie biurek z pomieszczenia 11WPi13 WP do pomieszczenia 229, 

5) Przewiezienie pozostałych mebli. 

Piątek 25 marca 2022 r. 

PRACA SEKRETARIATU SEKCJI PENITENCJARNEJ WSTRZYMANA 

1) Przewiezienie i podłączenie sprzętu komputerowego z pomieszczenia 13 WP do 
pomieszczenia 229, z pomieszczenia 14 WP do 227iz15 WP do 228, 

2) Przewiezienie elementów wyposażenia z pokoju 505 do pokoju 223, 

3) Przewiezienie zbędnych mebli do piwnic w budynku przy ul. Sądowej 2 lub do 
budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31 - składowanie do momentu wszczęcia 
postępowania likwidacyjnego, 

4) Przewiezienie i podłączenie sprzętu komputerowego z pomieszczenia 505 do 
pomieszczenia 223. 
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Poniedziałek 28 marca 2022 r. 

1) Przeniesienie elementów wyposażenia z pomieszczenia 207 w budynku przy ul. 
Kazimierzowskiej 31 do pomieszczenia 306 w tym samym obiekcie, 

2) Przeniesienie elementów wyposażenia z pomieszczenia 505 w budynku przy ul. 
Kazimierzowskiej 31 do pomieszczenia 207 w tym samym obiekcie, 

3) Podłączenie sprzętu komputerowego w pomieszczeniu 207, 

Wtorek 29 marca 2022 r. 

1) Wywiezienie pozostałych elementów wyposażenia z budynku przy ul. 11-go 
Listopada 4 do wolnych pomieszczeń w piwnicach w budynku przy ul. Sądowej 2 lub 
do pomieszczenia na poddaszu budynku przy ul. Kazimierzowskiej 31. 
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