
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

a) nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajqego 
remont pornieszczenia w budynku skrzydlo ,,BM Gmachu Gtownego Wydziatu Iniynierii 
Lqdowej i ~rodowiska, zlokalizowanego w Gdahsku przy ul. G. Narutowiua 11/12. 

b) przedmiot i zakres mbbt budowlanych 
Prace prowadzone b@q w pomiesz~eniu 03 Katedry Konstrukji Metalowych i 
Zaqdzania w Budownictwie, parter niski, skrzydIo ,,B" Grnachu G16wnego Politechniki 
~dahskiej. 
Zakres prac obejmuje: 
o pram rernontowe 

cekolowanie {cian i sufitbw 
pnygotowanie pwierzchni pod malowanie wraz z poszpachlowaniem nierownosci 
malowanie Scian i sufitow farbq emulsyjnq dwukrotne 
malowanie drewnianych dnwi i szafek farbq olejnq dwukrotnie 
lakierowanie stolarki drzwiowej scianek i szafek 
malowank gnejnikhw iebrowych farbq olejnq dwukrotnie 
zerwanie posadzki z tworzyw sztuanych i rozebranie posadzki 
wykonanieposadzkizptytekterakotowych 

o wykonanie instalacji ekktryunej wewngtnnej 
wyrn iana istniejqcej instalacj i elektrycznej 
wykonanie instatacji teletechnicznej i komputerowej 
instalowanie punktow ~Swietleniowych 
pomiar skuteunoSci zerowania 

o wstawienie d m i  do Sali P I  

Roboty objgte zarnowieniem majq na celu dostosowanie pomieszueri do nowych potneb 
funkcjonalnych, doprowadzenie do wlakiwego standardu technicznego 
i estetyunego. 

c) wyszaegolnienie i opis prac towarzyszqcych i robot tymczasowych 
o prqgotowa nie porn ieszt~eri do remontu ( wvniesienie mebli i utzadzen' 
i, oayszaenie, demontai istniejqcego 
wyposaienia, ogrodzenie pomieszczenia, zamontowanie ta blic informacyjnych, 
odlq~enie zasilania instala j i  elektryanej, wodociqgowej, sanitarnej, itp. w u q k i  
bezpo4rednio zbliionej do remontowanych pomieszczen), 

o ustawienie platform i drabin do wykonania ician, prac zwiqzanych z zakladaniem 
instalacji, malowaniem itp. 

d) informacje o terenie budowy zawierajqce wszystkie niezbedne dane istotne z 
punktu widzenia: 

- organizacji robot budowlanych 
W zwiqzku z tym, ie prace prowadzone bqdq w czynnym zagospodarowanym obiekcie 
i ze wzgl@u na wymagany krotki okres realiza j i  zamowienia Zamawiajqcy wymaga, 
aby Wykonawca zapewnil odpowiedniq l i c z h  pracownikow. 
Wykonawca ma obowiqzek utrzymywania czystosci i porzqd ku na stanowiskach pracy 
i placu budowy. 
Wykonawca jest obowiqzany do sukcesywnego wywoienia zdemontowanej obudowy 
k ian  i odpad6w z placu budowy. 
Pobor wody i energii bedzie siq odbywal na koszt Wykonawcy. Wykonawca musi 
posiadat i zamontowat sprawne atestowane unqdzenia pomiarowe umoiliwiajqce 
rozliuenie naleznoici za pobrane media z inwestorem. 
Wykonawca ma obowiqzek pned zlozeniern oferty zdobyd wszystkie informacje, ktore 
rnwq by6 potrzebne do przygotowania oferty, w tym: dokonaC wizji lokalnej w 










