
ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2012 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 9 lipca 2012 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego na 

wykonanie projektu budowlanego pn. „Projekt wykonawczy architektury wnętrza  i instalacji w 

budynku Ratusza w Żelechowie”.  

 

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym podpisaniem umowy na wykonanie projektu budowlanego pn. „Projekt 

wykonawczy architektury wnętrza  i instalacji w budynku Ratusza w Żelechowie” na kwotę poniżej 

14.000 EUR rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. utrzymania infrastruktury i 

zamówień publicznych. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
         Burmistrz Żelechowa 

         /-/ Mirosława Miszkurka 

 

 



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.158.2012 

 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

NIP: 826-14-30-904  

…........................................................ 

Adres i nazwa dostawcy  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

2. Wymagany termin świadczenia usług: od dnia podpisania umowy w ciągu 8 tygodni. 

3. Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

4. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto Żelechów 

5. Akceptowalne warunki płatności: przelew 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

6. Termin składania ofert: 18.07.2012 r. do godz. 16:00. z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie 

Projektu wykonawczego architektury wnętrza  i instalacji w budynku Ratusza w 

Żelechowie”. 
7. Przedmiot/Pozycje zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu pn.” Projekt wykonawczy architektury wnętrza  i 

instalacji w budynku Ratusza w Żelechowie”. Zakres prac obejmuje opracowanie projektu 

wykonawczego architektury wnętrza i instalacji w budynku Ratusza w Żelechowie wraz z 

uzyskaniem wszelkich opinii, pozwoleń i uzgodnień. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. 

          Zakres prac projektowych obejmuje:  

1. Projekt przyłączy z uzgodnieniem ZUD: 

 instalacja kanalizacji deszczowej; 

 instalacja kanalizacji sanitarnej; 

 instalacja wodna; 

2. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnej: 

o instalacja wodna (wody ciepłej, wody zimnej, wody cyrkulacyjnej); 

o instalacja kanalizacji sanitarnej; 

o instalacja grzewcza CO i kotłowni gazowej (przyłącze gazowe wg oddzielnego 

opracowania) 

o instalacja ppoż z hydrantami wewnętrznymi 

3. Wentylacja: 

 Instalacja grawitacyjna całego obiektu 

 Klimatyzacja sali konferencyjnej, sekretariatu, pomieszczeń burmistrza i sekretarza 

4. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 

o Instalacja elektryczna z doborem osprzętu oświetleniowego 

o Instalacja elektryczna z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu 

o Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne dróg ewakuacji 

o Instalacja automatyczna oddymiania dziedzińca przy pomocy klap oddymiających 

o Instalacja informatyczno-telefoniczna 

5. Projekt wykonawczy architektury wnętrza biur i dziedzińca z uzgodnieniem Konserwatora 

Zabytków; 

Zamawiający udostępni pełny projekt budowlany stanu surowego zamkniętego wszystkim 

oferentom w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47. (Część 

projektu budowlanego, schematy instalacji co, elektrycznej wod-kan i instalacji odgromowej 

oraz architektura rzuty parteru, piętra i poddasza zostały załączone w wersji elektronicznej do 

niniejszego zapytania).  W sprawie zamówienia: Wydział Planowania i Zarządzania 

Infrastrukturą – tel: 25 75 41 244. 



Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz zgodnie z normami i normowanymi rysunkami. 

Dokumentację należy wykonać: 

- projekt budowlany w 5 egzemplarzach, 

- kosztorysy inwestorski wraz z przedmiarem w 2 egzemplarzach ( każdej branży), 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egzemplarzach (każdej 

branży). 

- uzyskanie pozytywnej opinii dla wykonanej dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 

Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach, 08 – 110 Siedlce ul. Bema 4A. 

Dokumentację należy również przygotować na nośniku CD (kosztorys inwestorski, przedmiar, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekty). 

Z uwagi na charakter zabytkowy obiektu wszelkie elementy wykończenia wnętrza należy uzgodnić 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Siedlcach. 

Podstawowe dane obiektu którego dotyczy wykonanie w/w projektu. 

1. Powierzchnia zabudowy – 716,6 m2 

2. Powierzchnia użytkowa parteru – 564,7 m2 (składający się z 35 pomieszczeń, pomieszczenie 

magazynowe 8 m2, pom. sklepowe 31 m2, pom. sklepowe 15,4 m2, pom. sklepowe 28,8 m2, pom 

sklepowe 8,7 m2,  pom. techniczne rozdzielnia 13,2 m2, pom. sklepowe 3,6 m2, WC personelu 6,6 

m2, pom. magazynowe 7 m2, WC niepełnosprawnych 7,0 m2, pom. biurowe 15,4 m2, pom. 

biurowe 46,4 m2, wiatrołap 2,2 m2, komunikacja 6,6 m2, pom. biurowe 31,2 m2, komunikacja 7,7 

m2, archiwum 7,7 m2, pom. biurowe 16,1 m2, pom. sklepowe 30,8 m2,  pom. sklepowe 19,4 m2, 

pom. z poj. na odpady 7,8 m2, pom. gospod. 10,1 m2, pom. sklepowe 31,2 m2,  winda 3,0 m2, 

pom. sklepowe 14,3 m2, pom. magazynowe 7,4 m2, pom. sklepowe7,3 m2, pom. sklepowe 31,2 

m2, wiatrołap 2,2 m2, komunikacja 6,6m2, kotłownia 14,2 m2, WC 2,7 m2, pom. sklepowe 12,7 

m2, pom. magazynowe 7,3 m2, Hall 94,5 m2.) 

3.Powierzchnia użytkowa piętra – 581,7 m2 (składający się z 16 pomieszczeń, biblioteka 115,9 m2, 

czytelnia 51,3 m2, WC niepełnosprawnych 5,4 m2, Hall 11,4 m2, pom. socjalne 7,5 m2, WC 

męskie 2,5 m2, WC damskie 2,7 m2, archiwum 50 m2, pom. biurowe 16,3 m2, pom. biurowe 26,3 

m2, pom. biurowe 19,4 m2, pom. biurowe 35,9 m2, sala konferencyjna 114,4 m2, komunikacja 99,3 

m2, kl. Schodowa 11,7 m2, kl. Schodowa 11,7 m2.) 

4.Powierzchnia użytkowa poddasza 539,0 m2 (składający się z 18 pomieszczeń, pom. biurowe 60,3 

m2, pom. biurowe 18,6 m2, pom. socjalne 9,5 m2, pom. gospodarcze 4,2 m2, WC 

niepełnosprawnych 4,0 m2, Hall 12,0 m2, pom. socjalne sprzątaczki 8,5 m2, WC męskie 2,3 m2, 

WC damskie 2,3 m2, pom. biurowe 40,9 m2, pom. biurowe 45,4 m2, sala konferencyjna 59,3 m2, 

pom. biurowe 47,1 m2, pom. biurowe 58,7 m2, pom. biurowe 43,2 m2, komunikacja 99,3 m2, kl. 



Schodowa 11,7 m2, kl. Schodowa 11,7 m2.) 

5.Kubatura – 6928,43 m3 

6.Wymiary obiektu w prostokącie 27,12 x 26,84 mb  

7.Max. Wysokość w kalenicy: 11,76 mb, wysokość do gzymsu 7,55 mb. 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Kwalifikacja pożarowa 

  Budynek trzykondygnacyjny o wysokości do 12 m kwalifikowany do ZL III kategorii 

zagrożenia ludzi. Parter przeznaczony głównie na handel i usługi, biura o powierzchni poniżej 300 

m
2
 i liczbie osób poniżej 50. Na I piętrze pomieszczenia biurowe, biblioteka, archiwum, sala 

konferencyjna do 100 osób – ZL I, natomiast na poddaszu – biura i sala konferencyjna do 50 osób 

kwalifikowana do ZL III kategorii zagrożenia ludzi. 

Klasa odporności pożarowe  

  Budynek niski ZL III wymagana klasa odporności pożarowej „C” w tym: 

- główna konstrukcja R 60, 

- stropy REI 60, 

- strop pod i nad salą konferencyjną na I piętrze jako oddzielenie przeciwpożarowe REI 60, 

- ściany zewnętrzne EI 30, 

- ściany wewnętrzne EI 15, 

- ściany wydzielające salę konferencyjną na I piętrze od pozostałej części budynku jako oddzielenie 

przeciwpożarowe REI 120, drzwi EI 60, stropy REI 60, 

- oddzielenie palnej konstrukcji dachu od przestrzeni i powierzchni użytkowej EI 30, 

- biegi, spoczniki R 60, 

- stały wystrój wnętrza sali konferencyjnej i dróg ewakuacji co najmniej trudnozapalne, sufity 

niezapalne nie kapiące i nie odpadające pod wpływem temperatury. 

Strefa pożarowa 

  Obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej o powierzchni wewnętrznej 2028 m
2
 przy 

dopuszczalnej 8000 m
2
. 

Odległości ze względu na ochronę przeciwpożarową 

  Obiekt usytuowany w centrum miejscowości Żelechów. Najbliższa zabudowa w odległości 

ponad 20 m. 

Warunki ewakuacji 

 Ewakuację osób umożliwiają otwierane wyjścia ewakuacyjne 0,9 m z pomieszczeń 

przebywania ludzi.  

  Długość przejścia ewakuacyjnego do 40 m. Z sali konferencyjnej na I piętrze dwa wyjścia 

ewakuacyjne w odległości min. 5 m od siebie. Poziome drogi ewakuacji korytarze o szerokości 2 m 

nie zawężone przez skrzydła otwieranych drzwi. Długość korytarzy poniżej 50 m. 

  Pionowe drogi ewakuacji dwie otwarte klatki schodowe o szerokości biegów min. 1,2 m 

między poręczami, spoczników 1,5 m. 

  Długość dojścia ewakuacyjnego przy dwu kierunkach dojścia do 60 m. 

  Wyjście na zewnątrz budynku min. 1,2 m (skrzydło nie blokowane 0,9 m). 

  Wewnętrzny dziedziniec przekryty dachem z zastosowaniem klap oddymiających o 

powierzchni czynnej 5% rzutu dziedzińca. 

 

 

 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej  


