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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej 
siedziby Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz stanowisk pracy zamiejscowej, zgodnie  
z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami  wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność obiektu  
oraz zapewnianych usług. 

Lokalizacje: 

1) Siedziba Starostwa Powiatowego w Łodzi: 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3. 
2) Zamiejscowe stanowiska pracy Starostwa: 

a) 95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 32, 
b) Urząd Miejski w Rzgowie, 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22, 
c) Urząd Miasta w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 
d) Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Audyt powinien być przeprowadzony w oparciu o wizje lokalną każdej lokalizacji  
z uwzględnieniem jej otoczenia oraz mogą uwzględniać dostępną dokumentację  
w postaci inwentaryzacji budynków lub innej dokumentacji architektonicznej 
dostarczonej przez Zamawiającego na życzenie Wykonawcy oraz zebrane przez 
Wykonawcę inne informacje niezbędne do realizacji Zamówienia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do udziału w wizycie terenowej. Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego o terminie wizyty z minimum 2 wyprzedzenie. Wizyta terenowa 
powinna składać się z minimum rozpoznania obiektu, identyfikacji barier 
architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych oraz wykonania pomiarów. 

2. W ramach audytu Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa w ust. 1 wraz z dokumentacją 

fotograficzną/rysunkową, 
2) wykonania raportu z przeprowadzonego audytu, zawierającego: 

a) charakterystykę stanu istniejącego, w tym barier architektonicznych  
i informacyjno-komunikacyjnych, 

b) analizę poszczególnych barier wraz z określeniem powodowanych przez nie 
utrudnień dla osób ze szczególnymi potrzebami,  

c) wytyczne dla usunięcia istniejących barier architektonicznych i informacyjno-
komunikacyjnych, mające na celu zwiększenie dostępności wszystkich 
badanych budynków i ich najbliższego otoczenia dla osób ze szczególnymi 
potrzebami,  

d)  przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w Starostwie Powiatowym  
w Łodzi pod kątem zapewnienia dostępności oraz przygotowanie wniosków  
i rekomendacji.  



3. Podczas wykonywania audytu oraz doboru konkretnych rozwiązań Wykonawca zwróci 
szczególną uwagę na: 
1)  najbliższe otoczenie budynków, w tym komunikację z parkingami, najbliższymi 

ciągami pieszymi i przystankami komunikacji miejskiej, 
2) strefę wejściową budynków, 
3) komunikację poziomą i pionową, 
4) dostępność poszczególnych przestrzeni i pomieszczeń w budynków, w tym także 

toalet dla osób z niepełnosprawnościami, 
5) analizę materiałów wykończeniowych, wyposażenia wnętrz i oświetlenia 

przestrzeni oraz informację wizualną, dotykową i dźwiękową oraz inne elementy 
mogące mieć wpływ na dostępność obiektów.  


