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1. Nazwa zamówienia :  
„ Remont  1 i 8 pietra oraz  dwóch bocznych klatek schodowych w budynku 
WETiI Politechniki Gda�skiej w Gda�sku .” 
 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Roboty budowlane przewidziane zamówieniem  prowadzone b�d� w budynku 
WETiI  w obr�bie  1  pi�tra i dwóch bocznych klatek schodowych, oraz wyj�cia 
na dach , korytarza na 8 pi�trze   i obejmuj� : 
- zerwanie listew drewnianych przypodłogowych i płytek PCV oraz wykładziny 
PCV na 1 pi�trze, 
- demonta� tablic informacyjnych zawieszonych na �cianach korytarza na 1 
pi�trze, 
- demonta� istniej�cych drzwi stalowych w korytarzu na wie�� i drzwi 
przedzielaj�cych „długi korytarz” na pi�trze 
- demonta� istniej�cych drzwi płytowych ( koloru białego) dwuskrzydłowych z 
na�wietlami, jednoskrzydłowych z na�wietlami, dwuskrzydłowych i 
jednoskrzydłowych bez na�wietli, za wyj�tkiem cz��ci wymienionych drzwi  1 
pi�trze ( drzwi okleinowane) 
- demonta� balustrad schodowych na klatkach schodowych i pochwytów, oraz 
pochwytów przy „ wysokich” oknach w ci�gach komunikacyjnych „wie�y” 
- demonta� sufitu podwieszonego na 1 pietrze, 
- zmniejszenie szeroko�ci otworów drzwiowych z 1400mm do 1060mm, 
poprzez zamurowanie cegł� i otynkowanie od strony korytarza i  pomieszcze� 
dydaktycznych, wraz z uwzgl�dnieniem naprawy posadzek i malowania 
pomieszcze� w obr�bie wymienianych drzwi od strony sal wykładowych, 
- osadzenie stalowych o�cie�nic drzwiowych, malowanych proszkowo w 
kolorze RAL 7040 z na�wietlami górnymi, i bez na�wietli  przewidzie� nale�y 
mo�liwo�� zamontowania w drzwiach elektrozaczepów, 
- uło�enie wykładzin podłogowych PVC  homogenicznych gr 2mm trudno 
zapalnych (EN 13501-1 klasa Bfl-S1) antypo�lizgowych (EN13893 klasa DS.) 
klasa �cieralno�ci EN 649 Grupa M antyelektrostatyczno�� EN 1815 produkt 
nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powy�ej warto�ci 2 kV np. 
POLYFLOR 2000 PUR  lub innych równowa�nych , na odpowiednio 
przygotowanym podło�u, cokoliki przy posadzkach wykładane na �ciany na 
wysoko�� 10 cm, kolorystyk� wykładzin uzgodni� z u�ytkownikiem obiektu, 
wzór uło�enia jak na korytarzu 7 pietra. 



- zmycie starej farby ze �cian, wyrównanie powierzchni �cian , cekolowanie 
�cian, malowanie farbami o podwy�szonej odporno�ci na �cieranie, 
zmywalnymi, np. tikurilla, dekoral, deksoplast 25 flugger, 
- wykonanie sufitów podwieszonych z płyt ECOPHON FOKUS E 60*60 cm , i 
płyt gipsowo kartonowych ( uwaga sposób układania sufitów wzorowa� na 
wykonanych  ju� sufitach w ci�gach komunikacyjnych na parterze) sufit 
zamontowa� na wysoko�ci jak sufit istniej�cy  
- zabudowy rur instalacyjnych płytami gipsowo kartonowymi, malowanie 
istniej�cych grzejników i rur stalowych, po uprzednim oczyszczeniu farbami 
olejnymi   do malowania grzejników, 
- szpachlowanie i malowanie istniej�cych parapetów wewn�trznych ,  
- uło�enie płytek gres na schodach na istniej�cym podło�u z lastryka ,  
- dostawa i monta� balustrad schodowych ze stali nierdzewnej  ( pochwyt z 
rury fi 50, słupki i elementy poziome z profili zamkni�tych, wypełnienie profile 
zamkni�te ) wysoko�� balustrad 110 cm balustrady wykona� jak na klatce 
schodowej głównej, 
- przy „wysokich” oknach w korytarzach wie�y wykona� pochwyty ze stali 
nierdzewnej fi 50mm montowane do �cian , 
- dostawa i monta� drzwi przylgowych pełnych, płaskich pokrytych laminatem 
wysokoci�nieniowym HPL o grubo�ci 0,9mm w kolorze buk F 2887, nad 
cz��ci� drzwi na�wietla z przeszkleniem szkłem bezpiecznym, bezbarwnym, 
drzwi wyposa�one w 3 zawiasy płetwowe , klamki ELENA ze wzmocnionym 
szyldem wewn�trznym pełny odlew na rozetach okr�głych, nakr�canych na 
szyld wewn�trzny w drzwiach do wszystkich pomieszcze� za wyj�tkiem WC 
dwa zamki patentowe w puszczane w systemie Master Key z mo�liwo�ci� 
zamontowania elektrozaczepów, drzwi do WC wyposa�y� w  jeden zamek 
patentowy oraz kratki wentylacyjne lub tuleje wykonane z aluminium. 
Wszystkie drzwi musz� posiada� podwy�szon� izolacyjno�� akustyczn� 32 
dB. 
Przedmiot zamówienie został szczegółowo opisany w przedmiarach robót. 
 

3. Roboty tymczasowe, prace towarzysz�ce oraz sposób ich rozliczenia. 
Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzysz�cych obci��a 
wykonawc�. Wykonawca obowi�zany jest uwzgl�dni� te koszty w cenie oferty 
w robotach podstawowych przyjmuj�c w odpowiedniej wysoko�ci wska�nik 
kosztów ogólnych. Zamawiaj�cy nie dopuszcza stosowania dodatkowych 
pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robót tymczasowych lub prac 
towarzysz�cych. 
3.1 Roboty tymczasowe. 
Zakres i charakter robót tymczasowych zale�e� b�dzie od przyj�tej przez 
Wykonawc� organizacji robót budowlanych, zastosowanych technologii, 
organizacji zaplecza budowy. 
Do robót tymczasowych nale�� ponadto: 



Osłony i zabezpieczenia elementów budynku, umeblowania i wyposa�enia 
przez negatywnymi skutkami prowadzenia prac. 
Monta� rusztowa�, podpar� i wydziele�. 
Organizacja zaplecza budowy. 
Wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpiecze� umo�liwiaj�cych realizacj� 
prac zgodnie z warunkami BHP i PPO�. 
Korzystanie z urz�dze� do transportu i przechowywania gruzu i materiałów z 
rozbiórek i demonta�y. 

 
3.2 Prace towarzysz�ce. 

Wykonawca zobowi�zany jest na swój koszt skompletowa� i przekaza� 
Zamawiaj�cemu dokumentacj� odbiorow�. W skład dokumentacji 
odbiorowej wchodz� mi�dzy innymi : protokoły pomiarów, bada�, prób i 
regulacji instalacji, dokumenty potwierdzaj�ce dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i wyrobów oraz 
potwierdzaj�ce posiadanie przez nie wymaganych parametrów i walorów, 
instrukcje obsługi i eksploatacji. 
 

4. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiaj�cego. 
4.1. Zamawiaj�cy nie wymaga odzysku materiałów z rozbiórki i z demonta�u. 
4.2. Zamawiaj�cy przeka�e wykonawcy pomieszczenia obj�te remontem w 
zakresie niezb�dnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
4.3. Zamawiaj�cy nie gwarantuje pomieszcze� magazynowych ani socjalnych 
dla potrzeb wykonawcy. Pobór wody dla potrzeb prac remontowych 
nieodpłatnie z instalacji budynku. Zamawiaj�cy wska�e Wykonawcy miejsce w 
którym mo�e podł�czy� si� do instalacji energii elektrycznej. Zamawiaj�cy 
wymaga� b�dzie sukcesywnego wywo�enia na wysypisko materiałów i gruzu 
z prac rozbiórkowych. 
4.4. Wykonawca na swój koszt zobowi�zany b�dzie do wła�ciwej organizacji 
robót min zabezpieczenia przed dost�pem osób niepowołanych. Po 
zako�czeniu prac nale�y doprowadzi� remontowane ci�gi komunikacyjne do 
porz�dku. Wykonawcy b�dzie zobowi�zany do utrzymania w nale�ytym , 
bie��cym porz�dku stanowisk prac, ich otoczenia, ci�ów komunikacyjnych. Od 
wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementów 
budowlanych w rejonie prac nie podlegaj�cych wymianie lub remontowi oraz 
skutecznej ochrony cz��ci budynku nie obj�tych remontem przed 
zniszczeniem. 
4.5. W trakcie remontu budynek b�dzie u�ytkowany i czynny. Roboty 
budowlane nale�y prowadzi� w sposób powoduj�cy jak najmniejsze 
utrudnienia dla u�ytkowników budynku. 
4.6. Wykonawca zobowi�zany b�dzie do wywozu na wysypisko wszystkich 
odpadów powstałych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu 
zamówienia. 
 



5. Zakres robót budowlanych wg CPV 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych. 
45442100-8 Roboty malarskie. 
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 

6. Sprz�t, maszyny, transport. 
Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprz�tu, maszyn lub �rodków 
transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i 
poprawnej jako�ci nale�y do wykonawcy. Zastosowany sprz�t, maszyny lub 
�rodki transportu nie mog� stworzy� zagro�enia dla ludzi, ich mienia lub 
mienia zamawiaj�cego. 
 

7. Dokumenty odniesienia. 
Roboty budowlane b�d�ce przedmiotem zamówienia realizowane b�d� na 
podstawie  opisu zakresu prac przez Zamawiaj�cego, przedmiaru robót. 
Zobowi�zuje si� Wykonawc� do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie  w 
celu ogl�dzin  korytarza na parterze budynku w szczególno�ci dotyczy to 
układu sufitów podwieszonych, obsadzenia drzwi, wykonania balustrad i 
uło�enia płytek na schodach, kolorystki �cian.  
Dokumenty odniesienia : 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z 
pó�niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ( wraz z 
pó�niejszymi zmianami) w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
- Polskie Normy. 
- Aprobaty techniczne. 
- Certyfikaty. 
- Instrukcje Producenta w zakresie obsługi u�ycia, stosowania produkowanych 
materiałów i urz�dze�. 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – publikacje 
rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub 
OWEOB Promocja Sp z o.o.  
 

8. Przedmiar robót. 
Przedmiar robót jest dla wykonawcy podstaw� do sporz�dzenia kosztorysu 
ofertowego i obliczenia w ten sposób ceny oferty. Opis sposobu obliczenia 
ceny oferty oraz sposób wykonania kosztorysu ofertowego zawarty jest w 
SIWZ. 
 

9. Odbiór robót budowlanych. 



9.1. Odbiory robót zanikowych – ulegaj�cych zakryciu. 
Wykonawca zobowi�zany jest zgłasza� do odbioru roboty zanikowe. Je�li 
zamawiaj�cy nie przyst�pi do odbioru robót zanikowych w ci�gu trzech dni od 
daty otrzymania zgłoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych 
robót za odebrane i do ich zakrycia. 
9.2. Odbiór ko�cowy. 
Odbiór ko�cowy nast�puje po zako�czeniu cało�ci przedmiotu zamowienia, po 
uzyskaniu celu okre�lonego dokumentacj� przetargow� i zawart� z 
wykonawc� umow�. Gotowo�� do odbioru ko�cowego wykonawca zgłasza na 
pi�mie. Dla skuteczno�ci zgłoszenia konieczne jest najpó�niej wraz z nim 
dostarczenie zamawiaj�cemu kompletu dokumentacji odbiorowej. 
Zamawiaj�cy po potwierdzeniu gotowo�ci przedmiotu umowy do odbioru 
ko�cowego zwołuje komisj� odbiorow�. Czynno�ci odbioru ko�cowego 
rozpoczynaj� si� w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia wykonawcy. Do 
odbioru ko�cowego wykonawca uporz�dkuje pomieszczenia obj�te remontem 
i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w 
obr�bie budynku lub terenu. 
 
�


