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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
                                                         

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi transportowo – przepro-

wadzkowej polegającej na przeprowadzce komórek Sądu Rejonowego w Gdyni urzędujących w budyn-

ku przy ul. Jana z Kolna 55 do tymczasowej lokalizacji przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni. 

Harmonogram przeprowadzki zostanie ustalony z wyłonionym w ramach niniejszego postępo-

wania Wykonawcą na spotkaniu roboczym zorganizowanym przed przystąpieniem do realizacji usługi. 

Wykonawca w ramach usługi winien będzie wykonać następujące czynności: 

• zdemontować, zabezpieczyć, znieść, załadować i przewieźć meble oraz pozostałe wy-

posażenie (zgodnie z wykazem znajdującym się w dalszej części niniejszego OPZ). 

• rozładować i wstawić przewiezione wyposażenie do wskazanego przez Zamawiającego 

pomieszczenia w nowej lokalizacji zgodnie z załączonym do niniejszego postępowania 

projektem aranżacji (załącznik nr 7).  

• zapewnić zamykane, plastikowe skrzynie celem przewozu akt sądowych (pakowanie 

skrzyń po stronie Zamawiającego) Zniesienie, załadunek i przewiezienie spakowanych 

skrzyń. Wniesienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w nowej loka-

lizacji  

• zapewnić kartony na potrzeby pracowników Sądu celem spakowania osobistego mie-

nia, zniesienie, załadunek i przewiezienie spakowanych i opisanych kartonów. Wnie-

sienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w nowej lokalizacji 

• pozostałe w budynku przy ul. Jana z Kolna 55 wyposażenie znieść do wskazanego przez  

Zamawiającego magazynu na parterze budynku.  

• W terminie 30 dni od zakończenia czynności związanych z przeniesieniem zamawiający 

może zwrócić się do Wykonawcy o przewiezienie wyposażenia w związku z nieprzewi-

dzianymi potrzebami w nowej lokalizacji. Wykonawca dokona wyniesienia, załadunku i 

przewiezienia wskazanych przez Zmawiającego elementów wyposażenia pomiędzy lo-

kalizacjami. Zamawiający określa maksymalną ilość przewozów dodatkowych (1 po-

jazd, 1 kurs między lokalizacjami) jako trzy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 

wystąpieniu potrzeby dodatkowego kursu z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. 
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Opis nieruchomości objętych przeprowadzką: 

Mienie podlegające usłudze znajduje się w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni przy ul. Jana z 

Kolna 55. Budynek czteropiętrowy, podpiwniczony. Nie wyposażony w windę. Przed budynkiem znaj-

duje się rampa podjazdowa. Budynek posiada jedną klatkę schodową. W budynku zatrudnionych jest 

ok. 80 osób.  

Mienie przewiezione zostanie do budynku przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni (dawny budynek Pro-

kom). Na potrzeby Sądu zaadaptowane zostaną fragment parteru oraz I piętro. Budynek wyposażony 

w liczne windy i klatki schodowe. Dokładne rozlokowanie pomieszczeń i mebli uwidocznione jest na 

planie aranżacji stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego postępowania. 

 

Wykaz mienia podlegającego przeprowadzce: 

• ok. 700 mb akt sądowych, 

• ok.82 biurka 

• ok. 165 szaf (w większości z nadstawkami) 

• ok. 110 krzeseł różnego typu 

• ok. 65 mniejszych szafek i stolików 

• ok. 21 ław 

• 9 stołów sędziowskich (4 stoły wyposażone w zabudowę ze szkła bezpiecznego na profilach 

aluminiowych) przed wyniesieniem konieczność demontażu i zabezpieczenia zabudowy, po-

nowny montaż pod przeniesieniu do nowej lokalizacji) 

• ok. 27 foteli sędziowskich 

• ok. 16 stołów dla stron 

• 6 mównic 

• 18 regałów metalowych (rozłożone na części) 

• drobne wyposażenie pokoi (śmietniki, tablice korkowe, drabinki, telefony, lampki, czajniki)  

• ok. 50 drukarek 

• ok. 80 zestawów komputerowych (stacja robocza, monitor; muszą zostać zapakowane w od-

dzielne pojemniki z możliwością ich opisania nr pomieszczenia i imieniem i nazwiskiem użyt-

kownika, rozłączenie i umieszczenie w dostarczonych pojemnikach oraz opisanie a także po-

nowne podłączenia w miejscu docelowym po stronie Zamawiającego) 

• 5 kserokopiarek  

• ok. 35 niszczarek 
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• Infokiosk (monitor informacyjny, dotykowy, stojący) 

• zestaw szafek depozytowych (metalowych, 6 skrytek) 

• zestaw szafek ubraniowych (metalowych, 8 skrytek) 

• 2 małe lodówki 

• Pozostałe dokumenty, segregatory, książki (spakowane w kartony) 

 

Wykaz mienia podlegającego zniesienia do magazynu: 

• ok. 10 biurek, 

• ok. 40 krzeseł różnego typu 

• ok. 20 szaf 

• ok. 30 ław 

• ok. 30 mniejszych szafek i stolików 

• ok. 65 regałów metalowych (rozłożone na części, spakowane) 

• system regałów przejezdnych (rozłożony na części, 40 szt.) 

• 3 fotele sędziowskie 

• 4 stoły dla stron 

• 1 stół sędziowski z zabudową ze szkła bezpiecznego 

• 4 gabloty przeszklone 

• 4 mównice 

• 2 lady 

 

Pozostałe informacje: 

Zamawiający przewiduje orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji usługi na okres 90 dni od 

daty podpisania umowy jednak w chwili zamieszczenia niniejszego zaproszenia dokładny termin nie 

jest znany. Czynności objęte niniejszym zamówieniem odbędą się niezwłocznie po zakończeniu prac 

związanych z aranżacją przestrzeni w budynku przy ul. Podolskiej 21. Planowany termin zakończenia 

tych prac to 15 sierpnia 2022 r. Zamawiający powiadomi wyłonionego w ramach niniejszego postępo-

wania Wykonawcę o dokładnym terminie rozpoczęcia usługi z min. tygodniowym wyprzedzeniem. 

Zamawiający określa czas na przeniesienie wyposażenia do nowej lokalizacji na maksymalnie 12 dni. 

Do powyższego terminu nie wlicza się niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Usługa winna być 

wykonywana od poniedziałku do soboty. Po przeniesieniu wyposażenia do nowej lokalizacji Wykonaw-

ca w ramach usługi przeniesie pozostałe wyposażenie, które nie podlegało przeprowadzce do nowej 

lokalizacji, do wskazanego przez Zamawiającego magazynu na parterze budynku przy ul. Jana z Kolna 

55. Zamawiający określa czas na realizację tej części zamówienia na maksymalnie 5 dni. 
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W terminie 30 dni od zakończenia czynności związanych z przeniesieniem Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o przewiezienie wyposażenia w związku z nieprzewidzianymi potrzebami w 

nowej lokalizacji. Wykonawca dokona wyniesienia, załadunku i przewiezienia wskazanych przez Zama-

wiającego elementów wyposażenia pomiędzy lokalizacjami. Zamawiający określa maksymalną ilość 

przewozów dodatkowych (1 pojazd, 1 kurs między lokalizacjami) jako trzy. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o wystąpieniu potrzeby dodatkowego kursu z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. 

 

 


