
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 284778-2013 z dnia 2013-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych pomieszczeń w budynkach 

A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 2. Prace 

remontowe naleŜy wykonać w 2 budynkach Wydziału... 

Termin składania ofert: 2013-08-05  

 

Numer ogłoszenia: 285364 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284778 - 2013 data 19.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który naleŜy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

• W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wybranych 

pomieszczeń w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki Politechniki Gdańskiej 2. Prace remontowe naleŜy wykonać w 2 

budynkach Wydziału Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej, znajdujących się w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Siedlicka 5a. 3. Zakres 

prac obejmuje remont: W budynku A: 1/w pomieszczeniach Katedry InŜynierii 

Biomedycznej oznaczonych numerami : 103, 216, 227, 229, 231, 233,235; 2/w 

pomieszczeniu Katedry Systemów Decyzyjnych oznaczonego nr 336; 3/w 

pomieszczeniach Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych nr 418, 420, 

422, 424 4/w pomieszczeniach Katedry IV oznaczonych numerami 622, 624,627, 629, 

649; 5/w pomieszczeniu Katedry Systemów Geoinformatycznych oznaczonym nr 746, 

6/w sanitariacie na poziomie 600 7/w piwnicy: korytarza w pomieszczeniach: nr 001, 

006/008, nr 007, nr 010, nr 30/32, nr 037, nr040, 8/wymianę części instalacji 

kanalizacyjnej w piwnicy. W budynku B: 1/malowanie hallu i korytarzy na poziomie 

parteru i piętra 2/malowanie dwóch klatek schodowych od parteru do III piętra. 4. 

Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania. BranŜa budowlana - Budynek A 4.1. 

Zakres robót dla pomieszczenia nr 103: rozebranie meblościanki,demontaŜ listew 

przypodłogowych,zerwanie wykładziny dywanowej,demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na 

podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych,wymianę kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi gipsowej 



na ścianach i suficie, skucie i wykonanie nowej glazury wokół umywalki, wymiana 

umywalki porcelanowej na nową wraz z podejściami i baterią,biegnące na ścianie rury 

instalacji wod-kan naleŜy ułoŜyć pod tynkiem, wymalowanie pomieszczenia sufitu 

białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, 

wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych farbą olejną, 

demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.2. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 216: demontaŜ listew przypodłogowych,demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na 

posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej , zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie,skucie starej glazury wokół demontowanej umywalki, 

zamontowanie umywalki o wym 30x40cm w nowym miejscu (przesunięcie o ok.1m w 

stronę okna),biegnące rury instalacji wod-kan naleŜy ułoŜyć pod tynkiem, obłoŜenie 

ściany wokół umywalki glazurą ,malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą 

emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych, 

demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi,wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.3. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 227: przeniesienie meblościanki z pokoju 227 do 216,demontaŜ 

płytek dźwiękochłonnych ze ściany,demontaŜ listew przypodłogowych,demontaŜ 

wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,demontaŜ 

istniejącej ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 227/229, wymurowanie 

ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 227/229, skucie nierówności 

na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą 

emulsyjną, ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie farbą olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych, demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, 

montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie 

sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.4. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 229: demontaŜ meblościanki,demontaŜ istniejącej ścianki działowej 

pomiędzy pom. 229/231, demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na 

podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą 

emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 



pastelowym,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych,wstawienie drzwi pomiędzy pomieszczeniami 227/229 i 229/231, 

wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, demontaŜ istniejącej instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i 

oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i 

uruchomienie instalacji 4.5. Zakres robót dla pomieszczenia nr 231: demontaŜ listew 

przypodłogowych,demontaŜ wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm 

klejonych do podłoŜa,wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm 

pomiędzy pom. 231/233 ( nowa lokalizacja ścianki, pomieszczenie po zmianie składa 

się z 2 modułów, ścianka bez drzwi), skucie nierówności na podłodze i naprawa 

miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, 

zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej 

w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,malowanie pomieszczenia: 

sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych, 

demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.6. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 233:demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa, demontaŜ istniejącej 

ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 233/235, wymurowanie ścianki 

działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 233/235 (ścianka bez drzwi), skucie 

nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoŜa i 

wykonanie warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej 

posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych,wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie,wymalowanie pomieszczenia sufity farbą emulsyjną, 

ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i 

grzejników Ŝebrowych,demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i 

oprawami,montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 

oświetleniowymi,wykonanie sieci komputerowej,podłączenie i uruchomienie 

instalacji, demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.7. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 235:demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ płytek PCV 

30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej , zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych wymiana 

kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i 

suficie,malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą 

emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym , wymalowanie parapetów, rur 

instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych,demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z 

osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 

oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie 



instalacji, demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami,montaŜ 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi,wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.8. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 336:demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm,skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej,zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana 

kratki wentylacyjnej w ścianie,ściany tynkowane i ścianę pokrytą płytami 

perforowanymi malować farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, 

sufit malować białą farbą emulsyjną, lampy na suficie zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem, wymalowanie farba olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych Uwaga: nie naleŜy demontować istniejącej zabudowy meblowej na całej 

długości ściany 4.9. Zakres robót dla pomieszczeń nr 418-424: demontaŜ istniejącej 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji elektrycznej z 

osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie 

i uruchomienie instalacji 4.10. Zakres robót dla pomieszczeń nr 622, 624: demontaŜ 

listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny podłogowej z płytek PCV 

30x30cm,skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej , zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.11. 

Zakres robót dla pomieszczeń nr 627, 629, 649: demontaŜ listew 

przypodłogowych,zerwanie wykładziny dywanowej z posadzki, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm,skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.12. Zakres 

robót dla pomieszczenia 746: demontaŜ zabudowy meblowej na ścianie w pom 746 i 

pom 748 demontaŜ umywalki wraz z podejściami wod-kan,zamontowanie w nowym 

miejscu podejść wod-kan,obłoŜenie ściany glazurą wokół zlewu, demontaŜ ściennej 

zabudowy drewnianej pomiędzy pomieszczeniami : 744/746 i 746/748,demontaŜ 

drzwi w rozbieranych ścianach,demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ paneli 

podłogowych i wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności 

na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z 

paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie ścianki działowej 

z bloczków gipsowych wodoodpornych gr 8cm pomiędzy pomieszczeniami 744/746 i 

746/748,zamontowanie w nowo wybudowanych ścianach 2 szt drzwi płytowych 

fabrycznie wykończonych wraz z drewnianymi ościeŜnicami, załoŜenie naroŜników 

wypukłych wokół ościeŜy okien i drzwi,pokrycie sufitu gładzią gipsową, pokrycie 

gładzią gipsową ścian pomieszczenia i ścian nowo wybudowanych od strony pom 744 

i 748,malowanie sufitu białą farbą emulsyjną, i części sufitu w pomieszczeniach 744 i 

748,malowanie ścian w pomieszczeniu 746 i ścian od strony sąsiednich pomieszczeń 

(744 i 748) farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym z 

uŜytkownikiem,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych,demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 



montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, umieszczenie 

w ścianach instalacji sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 

4.13.Pomieszczenie sanitarne na VI piętrze:skucie ze ścian glazury,skucie posadzki z 

terakoty, demontaŜ brodzika i umywalki,montaŜ nowego brodzika ze stali nierdzewnej 

wraz z odpływem,montaŜ umywalki porcelanowej o wym 40x50cm,montaŜ podejść 

do urządzeń montaŜ baterii umywalkowej i prysznicowej na rurach ciepłej i zimnej 

wody montaŜ zaworów odcinających, wykonanie nowej posadzki z terakoty,licowanie 

ścian płytkami ceramicznymi,zamontowanie lustra o wym 100x80 na ścianie z 

umywalką, wymiana skrzydła drzwiowego 200x80cm, zabudowa rur na ścianie płytą 

g-k, wyposaŜenie: 2 haczyki , wieszak, kosz o poj 20 litrów ze stali nierdzewnej, 

roboty elektryczne zgodnie z Projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

4.14. Korytarz piwnicy:demontaŜ drzwi płytowych i drewnianych do pomieszczeń: 

001A 150x100, 001B 197x70, 002 197x97, 003 197x97, 004 197x97, 005 197x128, 

006 197x97, 007 197x90, 008 197x90, 009 180x78, 010 197x90, 11 188x109 , 012 

207x85, 013 187x85, 014 204x89, 019 190x90, 021 205x145, 021A 195x85 , 023 

204x90-naleŜy zmienić kierunek otwierania, 025 204x90, 027 204x90, 029 204x90, 

022 204x90, 024 204x90 Uwaga: w nawiasach podano wymiary istniejących drzwi 

wraz z ościeŜnicami w cm, pierwszy wymiar wysokość, drugi szerokość drzwi, Do 

wszystkich drzwi naleŜy zamontować wkładki systemowe kompatybilne z istniejącym 

systemem w budynku WETI A otwierane kluczem generalnym, do kaŜdych drzwi 

dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza systemowego (Master Key) - 

3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia. demontaŜ drzwi drewnianych 

dzielących korytarz - wymiar 204x150cm, demontaŜ krat przed drzwiami 

pomieszczeń:025, 027, 029, 001A, rozebranie ścianki z drzwiami w pomieszczeniu nr 

001B i wykonanie nowej ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm z otworem 

drzwiowym, nad otworem drzwiowym wykonanie nowego nadproŜa i osadzenie w 

otworze drzwi stalowych, zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 

001A, zamurowanie cegłą 3 wnęk w ścianach,wykonanie tynku na wymurowanych 

ścianach i wnękach,zamontowanie nowych drzwi stalowych o odporności ogniowej EI 

30 do pomieszczeń:022, 023, 024, 025, 027,029 Uwaga: a) w drzwiach 023 ulega 

zmianie kierunek otwierania z lewych na prawe. b) wymiar drzwi 205x90 z 

ościeŜnicą, c) naleŜy zamontować ościeŜnice kątowe, zamontowanie drzwi EI 30 w 

gotowym otworze drzwiowym do pomieszczenia nr 040 z przeciwnej strony 

remontowanego korytarza (pomieszczenie znajdujące się pod biegiem schodowym 

naprzeciw pom 051), wymiar 205x90 cm, zamontowanie nowych drzwi stalowych do 

pomieszczeń; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 09, 010, 011, 012,013, 014, 019, 

021, 021A, malowanie drzwi drewnianych do pomieszczeń znajdujących się przy 

hydroforni, wykonanie maskownicy nad skrzynkami ZK dł.2,10m, wys ok. 

0,3m,naprawa i malowanie istniejącej posadzki epoksydą, zmycie ścian i 

sufitów,przetarcie istniejących starych tynków ,malowanie ścian i sufitu farbą 

lateksową ,malowanie krat i elementów stalowych farbą olejną Uwaga: Istniejące 

drzwi stalowe nie podlegają wymianie,roboty elektryczne zgodne z projektem 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 4.15. Pomieszczenie piwnicy nr 001: 

rozebranie ścianki z drzwiami w pom 001B, wymurowanie nowej ścianki z 

gazobetonu gr 12cm,wykonanie w murowanej ściance otworu dla osadzenia drzwi,nad 

drzwiami naleŜy osadzić nadproŜe, wstawić drzwi stalowe o wym 

90x200cm,zdemontować drzwi do pom 001A, zamurować otwór drzwiowy pom 

001A,na nowo wymurowanych ścianach wykonać tynki, w pomieszczeniach 001A i 

001B ściany i sufit malować farbą lateksową 4.16.Pomieszczenie piwnicy nr 006/008: 

rozebranie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami,wykonanie przecierki na 



istniejących tynkach skucie istniejącej posadzki,wykonanie nowej posadzki 

cementowej,dostosowanie wysokości studzienki drenarskiej do poziomu nowo 

wykonanej posadzki,wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz 

Ŝeliwny o średnicy 600mm,malowanie posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą 

lateksową sufitu i ścian 4.17.Pomieszczenie piwnicy nr 007: skucie istniejącej 

posadzki,wykonanie nowej posadzki cementowej,dostosowanie wysokości studzienki 

drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia 

studzienki drenarskiej - wyłaz Ŝeliwny o średnicy 600mm,malowanie posadzki farbą 

epoksydową,zamurowanie otworu po oknie,na istniejących tynkach wykonać 

przecierkę, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.18.Pomieszczenie piwnicy nr 

010: rozebranie ścianki działowej w pomieszczeniu,wykucie ze ścianki ościeŜnicy 

drzwiowej i ościeŜnicy z okienka podawczego,skucie istniejącej posadzki,wykonanie 

nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości istniejącej studzienki 

drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki,wykonanie nowego przykrycia 

studzienki drenarskiej - wyłaz Ŝeliwny średnica 600mm,zamurowanie wnęki na 

ścianie zewnętrznej,na istniejących tynkach wykonać przecierkę,wstawienie nowego 

okna uchylnego o wym 50x90cm - okno z wentylacją - malowanie posadzki farbą 

epoksydową,malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.19.Pomieszczenie piwnicy nr 

030/32: podzielenie pomieszczenia na 3 mniejsze kratami wypełnionymi siatką cięto-

ciągnioną, wstawienie 2 drzwi piwnicznych w ściankach z siatki, drzwi mają mieć 

zamontowane zamki patentowe, skucie istniejącej posadzki,wykonanie nowej 

posadzki cementowej, malowanie posadzki farbą epoksydową,malowanie farbą 

lateksową sufitu i ścian 4.20.Pomieszczenie piwnicy nr 037: skucie ze ścian glazury i 

tynku, skucie posadzki z lastryka i terakoty, wykonanie na ścianach nowych 

tynków,wyrównanie warstw posadzki,ułoŜenie na posadzce terakoty,malowanie ścian 

i sufitu farbą lateksową, malowanie grzejnika i rur c.o. farba olejną,wstawienie 2szt 

uchylnych okien o wym 90x60, okna z wentylacją 4.21.Instalacja kanalizacji 

Istniejącą nieszczelną i uszkodzoną instalację kanalizacyjną biegnącą pod stropem i na 

ścianach remontowanego korytarza naleŜy wymienić na nową. Rury przechodzące 

przez ściany naleŜy umieścić w osłonach oraz uszczelnić zaprawą. Na rurach 

ogrzewania c.o. naleŜy wymienić otuliny na nowe. BranŜa budowlana - Budynek B 

4.22. Pomieszczenia holi, korytarzy i klatek schodowych. Prace remontowe obejmują 

malowanie holi i korytarzy na parterze i piętrze I oraz malowanie dwóch klatek 

schodowych od poziomu 00 do poziomu III piętra. Zakres robót obejmuje:zmycie 

ścian i sufitów,naprawę uszkodzeń tynku, gruntowanie podłoŜa, malowanie ścian i 

sufitów akrylową farbą dyspersyjną, Uwaga: Zamontowane na sufitach 

podwieszanych płyty wygłuszające nie podlegają malowaniu. BezuŜyteczne elementy 

i materiały z wszystkich remontowanych pomieszczeń powinny być wywiezione na 

wysypisko. BranŜa elektryczna - Budynek A 4.23. Pomieszczenia 103, 216, 227, 229, 

231, 235, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 644, 639, 746, piwnica 037, piwnica 

korytarz:demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji. Roboty elektryczne wykonać 

zgodnie z zakresem opisanym w Projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

oraz przedmiarze robót. Rysunki szczegółowe Wykonawca otrzyma po podpisaniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby malowanie 

ścian i sufitów w gmachu B wykonane zostało w 2 tygodniu miesiąca września, po 

zakończeniu konferencji organizowanych przez Wydział ETI. W trakcie wykonywania 

prac np. tynki, gładzie, roboty malarskie, Wykonawca zabezpieczy okna, korytarze 

oraz klatki schodowe folią. Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca umyje 



podłogi i okna w pokojach, korytarzach i na klatkach schodowych. Uwaga! Gładzie 

tynkowe naleŜy wykonać po zakończeniu prac elektrycznych. Przedmiot zamówienia 

określa: 1. Dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt techniczny - branŜa 

budowlana Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Przedmiary robót 

branŜa budowlana a)przedmiar robót KIB pok. 103 b)przedmiar robót KIB pok. 216 i 

227-235 c)przedmiar robót KSD pok. 336 d) przedmiar robót KIOP pok. 622, 624, 

627, 629,649 d)przedmiar robót sanitariaty e) przedmiar robót KSG pok. 749 

e)przedmiar robót pok. piwnica f) przedmiar robót WETI B Przedmiar robót branŜa 

elektryczna STWiORB Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji na 

wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty przeprowadził 

wizję lokalną w terenie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą 

wyznaczoną do kontaktu. Na planie sytuacyjnym Politechniki Gdańskiej budynek 

oznaczony jest numerem 21... 

• W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 

wybranych pomieszczeń w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i 

Informatyki Politechniki Gdańskiej 2. Prace remontowe naleŜy wykonać w 2 

budynkach Wydziału Elektroniki , Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej, znajdujących się w Gdańsku- Wrzeszczu przy ul. Siedlicka 5a. 3. Zakres 

prac obejmuje remont: W budynku A: 1/w pomieszczeniach Katedry InŜynierii 

Biomedycznej oznaczonych numerami : 103, 216, 227, 229, 231, 233,235; 2/w 

pomieszczeniu Katedry Systemów Decyzyjnych oznaczonego nr 336; 3/w 

pomieszczeniach Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych nr 418, 420, 

422, 424 4/w pomieszczeniach Katedry IV oznaczonych numerami 622, 624,627, 629, 

649; 5/w pomieszczeniu Katedry Systemów Geoinformatycznych oznaczonym nr 746, 

6/w sanitariacie na poziomie 600 7/w piwnicy: korytarza w pomieszczeniach: nr 001, 

006/008, nr 007, nr 010, nr 30/32, nr 037, nr040, 8/wymianę części instalacji 

kanalizacyjnej w piwnicy. W budynku B: 1/malowanie hallu i korytarzy na poziomie 

parteru i piętra 2/malowanie dwóch klatek schodowych od parteru do III piętra. 4. 

Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania. BranŜa budowlana - Budynek A 4.1. 

Zakres robót dla pomieszczenia nr 103: rozebranie meblościanki,demontaŜ listew 

przypodłogowych,zerwanie wykładziny dywanowej,demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na 

podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych,wymianę kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi gipsowej 

na ścianach i suficie, skucie i wykonanie nowej glazury wokół umywalki, wymiana 

umywalki porcelanowej na nową wraz z podejściami i baterią,biegnące na ścianie rury 

instalacji wod-kan naleŜy ułoŜyć pod tynkiem, wymalowanie pomieszczenia sufitu 

białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, 

wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych farbą olejną, 

demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.2. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 216: demontaŜ listew przypodłogowych,demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na 

posadzce i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 



warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej , zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie,skucie starej glazury wokół demontowanej umywalki, 

zamontowanie umywalki o wym 30x40cm w nowym miejscu (przesunięcie o ok.1m w 

stronę okna),biegnące rury instalacji wod-kan naleŜy ułoŜyć pod tynkiem, obłoŜenie 

ściany wokół umywalki glazurą ,malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą 

emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych, 

demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi,wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.3. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 227: przeniesienie meblościanki z pokoju 227 do 216,demontaŜ 

płytek dźwiękochłonnych ze ściany,demontaŜ listew przypodłogowych,demontaŜ 

wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,demontaŜ 

istniejącej ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 227/229, wymurowanie 

ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 227/229, skucie nierówności 

na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującej pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą 

emulsyjną, ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie farbą olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych, demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, 

montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie 

sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.4. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 229: demontaŜ meblościanki,demontaŜ istniejącej ścianki działowej 

pomiędzy pom. 229/231, demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na 

podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z 

wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie, malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą 

emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych,wstawienie drzwi pomiędzy pomieszczeniami 227/229 i 229/231, 

wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, demontaŜ istniejącej instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i 

oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i 

uruchomienie instalacji 4.5. Zakres robót dla pomieszczenia nr 231: demontaŜ listew 

przypodłogowych,demontaŜ wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm 

klejonych do podłoŜa,wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm 

pomiędzy pom. 231/233 ( nowa lokalizacja ścianki, pomieszczenie po zmianie składa 

się z 2 modułów, ścianka bez drzwi), skucie nierówności na podłodze i naprawa 

miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 



samopoziomującąj pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej, wymurowanie ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm, 

zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana kratki wentylacyjnej 

w ścianie, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,malowanie pomieszczenia: 

sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze 

pastelowym,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych, 

demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji 

elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.6. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 233:demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm klejonych do podłoŜa, demontaŜ istniejącej 

ściennej zabudowy drewnianej pomiędzy pom. 233/235, wymurowanie ścianki 

działowej z gazobetonu gr 12cm pomiędzy pom. 233/235 (ścianka bez drzwi), skucie 

nierówności na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych, zagruntowanie podłoŜa i 

wykonanie warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej 

posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej 

poliuretanem PUR, parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew 

przypodłogowych,wymiana kratki wentylacyjnej w ścianie, wykonanie gładzi 

gipsowej na ścianach i suficie,wymalowanie pomieszczenia sufity farbą emulsyjną, 

ściany farbą emulsyjną trudno ścieralną,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i 

grzejników Ŝebrowych,demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i 

oprawami,montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 

oświetleniowymi,wykonanie sieci komputerowej,podłączenie i uruchomienie 

instalacji, demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.7. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 235:demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ płytek PCV 

30x30cm klejonych do podłoŜa,skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej , zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych wymiana 

kratki wentylacyjnej w ścianie,wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i 

suficie,malowanie pomieszczenia: sufitów białą farbą emulsyjną, ścian farbą 

emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym , wymalowanie parapetów, rur 

instalacyjnych i grzejników Ŝebrowych,demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z 

osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 

oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie 

instalacji, demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami,montaŜ 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi,wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 4.8. Zakres robót dla 

pomieszczenia nr 336:demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm,skucie nierówności na posadzce i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej, zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej,zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych, wymiana 

kratki wentylacyjnej w ścianie,ściany tynkowane i ścianę pokrytą płytami 

perforowanymi malować farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze pastelowym, 



sufit malować białą farbą emulsyjną, lampy na suficie zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem, wymalowanie farba olejną parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych Uwaga: nie naleŜy demontować istniejącej zabudowy meblowej na całej 

długości ściany 4.9. Zakres robót dla pomieszczeń nr 418-424: demontaŜ istniejącej 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ instalacji elektrycznej z 

osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci komputerowej, podłączenie 

i uruchomienie instalacji 4.10. Zakres robót dla pomieszczeń nr 622, 624: demontaŜ 

listew przypodłogowych, demontaŜ wykładziny podłogowej z płytek PCV 

30x30cm,skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę,wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej , zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.11. 

Zakres robót dla pomieszczeń nr 627, 629, 649: demontaŜ listew 

przypodłogowych,zerwanie wykładziny dywanowej z posadzki, demontaŜ wykładziny 

podłogowej z płytek PCV 30x30cm,skucie nierówności na podłodze i naprawa miejsc 

uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie warstwy z masy 

samopoziomującąj pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z wykładziny 

rulonowej PCV gr min 2mm heterogenicznej zabezpieczonej poliuretanem PUR, 

parkietopodobnej, zamontowanie profilowanych listew przypodłogowych 4.12. Zakres 

robót dla pomieszczenia 746: demontaŜ zabudowy meblowej na ścianie w pom 746 i 

pom 748 demontaŜ umywalki wraz z podejściami wod-kan,zamontowanie w nowym 

miejscu podejść wod-kan,obłoŜenie ściany glazurą wokół zlewu, demontaŜ ściennej 

zabudowy drewnianej pomiędzy pomieszczeniami : 744/746 i 746/748,demontaŜ 

drzwi w rozbieranych ścianach,demontaŜ listew przypodłogowych, demontaŜ paneli 

podłogowych i wykładziny podłogowej z płytek PCV 30x30cm, skucie nierówności 

na podłodze i naprawa miejsc uszkodzonych,zagruntowanie podłoŜa i wykonanie 

warstwy z masy samopoziomującąj pod nową posadzkę, wykonanie nowej posadzki z 

paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi, wykonanie ścianki działowej 

z bloczków gipsowych wodoodpornych gr 8cm pomiędzy pomieszczeniami 744/746 i 

746/748,zamontowanie w nowo wybudowanych ścianach 2 szt drzwi płytowych 

fabrycznie wykończonych wraz z drewnianymi ościeŜnicami, załoŜenie naroŜników 

wypukłych wokół ościeŜy okien i drzwi,pokrycie sufitu gładzią gipsową, pokrycie 

gładzią gipsową ścian pomieszczenia i ścian nowo wybudowanych od strony pom 744 

i 748,malowanie sufitu białą farbą emulsyjną, i części sufitu w pomieszczeniach 744 i 

748,malowanie ścian w pomieszczeniu 746 i ścian od strony sąsiednich pomieszczeń 

(744 i 748) farbą emulsyjną trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym z 

uŜytkownikiem,wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników 

Ŝebrowych,demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 

montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, umieszczenie 

w ścianach instalacji sieci komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji 

4.13.Pomieszczenie sanitarne na VI piętrze:skucie ze ścian glazury,skucie posadzki z 

terakoty, demontaŜ brodzika i umywalki,montaŜ nowego brodzika ze stali nierdzewnej 

wraz z odpływem,montaŜ umywalki porcelanowej o wym 40x50cm,montaŜ podejść 

do urządzeń montaŜ baterii umywalkowej i prysznicowej na rurach ciepłej i zimnej 

wody montaŜ zaworów odcinających, wykonanie nowej posadzki z terakoty,licowanie 

ścian płytkami ceramicznymi,zamontowanie lustra o wym 100x80 na ścianie z 

umywalką, wymiana skrzydła drzwiowego 200x80cm, zabudowa rur na ścianie płytą 

g-k, wyposaŜenie: 2 haczyki , wieszak, kosz o poj 20 litrów ze stali nierdzewnej, 

roboty elektryczne zgodnie z Projektem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 



4.14. Korytarz piwnicy:demontaŜ drzwi płytowych i drewnianych do pomieszczeń: 

001A 150x100, 001B 197x70, 002 197x97, 003 197x97, 004 197x97, 005 197x128, 

006 197x97, 007 197x90, 008 197x90, 009 180x78, 010 197x90, 11 188x109 , 012 

207x85, 013 187x85, 014 204x89, 019 190x90, 021 205x145, 021A 195x85 , 023 

204x90-naleŜy zmienić kierunek otwierania, 025 204x90, 027 204x90, 029 204x90, 

022 204x90, 024 204x90 Uwaga: w nawiasach podano wymiary istniejących drzwi 

wraz z ościeŜnicami w cm, pierwszy wymiar wysokość, drugi szerokość drzwi, 

demontaŜ drzwi drewnianych dzielących korytarz - wymiar 204x150cm, demontaŜ 

krat przed drzwiami pomieszczeń:025, 027, 029, 001A, rozebranie ścianki z drzwiami 

w pomieszczeniu nr 001B i wykonanie nowej ścianki działowej z gazobetonu gr 12cm 

z otworem drzwiowym, nad otworem drzwiowym wykonanie nowego nadproŜa i 

osadzenie w otworze drzwi stalowych, zamurowanie otworu drzwiowego do 

pomieszczenia nr 001A, zamurowanie cegłą 3 wnęk w ścianach,wykonanie tynku na 

wymurowanych ścianach i wnękach, zamontowanie nowych drzwi stalowych o 

odporności ogniowej EI 30 do pomieszczeń:022, 023, 024, 025, 027,029. Do 

wszystkich drzwi naleŜy zamontować wkładki systemowe kompatybilne z istniejącym 

systemem w budynku WETI A otwierane kluczem generalnym, do kaŜdych drzwi 

dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza systemowego (Master Key) - 

3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia. Uwaga: a) w drzwiach 023 

ulega zmianie kierunek otwierania z lewych na prawe. b) wymiar drzwi 205x90 z 

ościeŜnicą, c) naleŜy zamontować ościeŜnice kątowe, zamontowanie drzwi EI 30 w 

gotowym otworze drzwiowym do pomieszczenia nr 040 z przeciwnej strony 

remontowanego korytarza (pomieszczenie znajdujące się pod biegiem schodowym 

naprzeciw pom 051), wymiar 205x90 cm, zamontowanie nowych drzwi stalowych do 

pomieszczeń; 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 09, 010, 011, 012,013, 014, 019, 

021, 021A, - Do wszystkich drzwi naleŜy zamontować wkładki systemowe 

kompatybilne z istniejącym systemem w budynku WETI A otwierane kluczem 

generalnym, do kaŜdych drzwi dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + kpl. klucza 

systemowego (Master Key) - 3szt., który będzie otwierał wszystkie pomieszczenia.; 

malowanie drzwi drewnianych do pomieszczeń znajdujących się przy hydroforni, 

wykonanie maskownicy nad skrzynkami ZK dł.2,10m, wys ok. 0,3m,naprawa i 

malowanie istniejącej posadzki epoksydą, zmycie ścian i sufitów,przetarcie 

istniejących starych tynków ,malowanie ścian i sufitu farbą lateksową ,malowanie krat 

i elementów stalowych farbą olejną Uwaga: Istniejące drzwi stalowe nie podlegają 

wymianie,roboty elektryczne zgodne z projektem instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych. Do wszystkich istniejących drzwi naleŜy zamontować wkładki 

systemowe kompatybilne z istniejącym systemem w budynku WETI A otwierane 

kluczem generalnym, do kaŜdych drzwi dostarczyć klucz indywidualny - po 3 szt. + 

kpl. klucza systemowego (Master Key) - 3szt., który będzie otwierał wszystkie 

pomieszczenia. 4.15. Pomieszczenie piwnicy nr 001: rozebranie ścianki z drzwiami w 

pom 001B, wymurowanie nowej ścianki z gazobetonu gr 12cm,wykonanie w 

murowanej ściance otworu dla osadzenia drzwi,nad drzwiami naleŜy osadzić 

nadproŜe, wstawić drzwi stalowe o wym 90x200cm,zdemontować drzwi do pom 

001A, zamurować otwór drzwiowy pom 001A,na nowo wymurowanych ścianach 

wykonać tynki, w pomieszczeniach 001A i 001B ściany i sufit malować farbą 

lateksową 4.16.Pomieszczenie piwnicy nr 006/008: rozebranie ścianki działowej 

pomiędzy pomieszczeniami,wykonanie przecierki na istniejących tynkach skucie 

istniejącej posadzki,wykonanie nowej posadzki cementowej,dostosowanie wysokości 

studzienki drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki,wykonanie nowego 

przykrycia studzienki drenarskiej - wyłaz Ŝeliwny o średnicy 600mm,malowanie 



posadzki farbą epoksydową, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 

4.17.Pomieszczenie piwnicy nr 007: skucie istniejącej posadzki,wykonanie nowej 

posadzki cementowej,dostosowanie wysokości studzienki drenarskiej do poziomu 

nowo wykonanej posadzki, wykonanie nowego przykrycia studzienki drenarskiej - 

wyłaz Ŝeliwny o średnicy 600mm,malowanie posadzki farbą 

epoksydową,zamurowanie otworu po oknie,na istniejących tynkach wykonać 

przecierkę, malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.18.Pomieszczenie piwnicy nr 

010: rozebranie ścianki działowej w pomieszczeniu,wykucie ze ścianki ościeŜnicy 

drzwiowej i ościeŜnicy z okienka podawczego,skucie istniejącej posadzki,wykonanie 

nowej posadzki cementowej, dostosowanie wysokości istniejącej studzienki 

drenarskiej do poziomu nowo wykonanej posadzki,wykonanie nowego przykrycia 

studzienki drenarskiej - wyłaz Ŝeliwny średnica 600mm,zamurowanie wnęki na 

ścianie zewnętrznej,na istniejących tynkach wykonać przecierkę,wstawienie nowego 

okna uchylnego o wym 50x90cm - okno z wentylacją - malowanie posadzki farbą 

epoksydową,malowanie farbą lateksową sufitu i ścian 4.19.Pomieszczenie piwnicy nr 

030/32: podzielenie pomieszczenia na 3 mniejsze kratami wypełnionymi siatką cięto-

ciągnioną, wstawienie 2 drzwi piwnicznych w ściankach z siatki, drzwi mają mieć 

zamontowane zamki patentowe, skucie istniejącej posadzki,wykonanie nowej 

posadzki cementowej, malowanie posadzki farbą epoksydową,malowanie farbą 

lateksową sufitu i ścian 4.20.Pomieszczenie piwnicy nr 037: skucie ze ścian glazury i 

tynku, skucie posadzki z lastryka i terakoty, wykonanie na ścianach nowych 

tynków,wyrównanie warstw posadzki,ułoŜenie na posadzce terakoty,malowanie ścian 

i sufitu farbą lateksową, malowanie grzejnika i rur c.o. farba olejną,wstawienie 2szt 

uchylnych okien o wym 90x60, okna z wentylacją 4.21.Instalacja kanalizacji 

Istniejącą nieszczelną i uszkodzoną instalację kanalizacyjną biegnącą pod stropem i na 

ścianach remontowanego korytarza naleŜy wymienić na nową. Rury przechodzące 

przez ściany naleŜy umieścić w osłonach oraz uszczelnić zaprawą. Na rurach 

ogrzewania c.o. naleŜy wymienić otuliny na nowe. BranŜa budowlana - Budynek B 

4.22. Pomieszczenia holi, korytarzy i klatek schodowych. Prace remontowe obejmują 

malowanie holi i korytarzy na parterze i piętrze I oraz malowanie dwóch klatek 

schodowych od poziomu 00 do poziomu III piętra. Zakres robót obejmuje:zmycie 

ścian i sufitów,naprawę uszkodzeń tynku, gruntowanie podłoŜa, malowanie ścian i 

sufitów akrylową farbą dyspersyjną, Uwaga: Zamontowane na sufitach 

podwieszanych płyty wygłuszające nie podlegają malowaniu. BezuŜyteczne elementy 

i materiały z wszystkich remontowanych pomieszczeń powinny być wywiezione na 

wysypisko. BranŜa elektryczna - Budynek A 4.23. Pomieszczenia 103, 216, 227, 229, 

231, 235, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 644, 639, 746, piwnica 037, piwnica 

korytarz:demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami, montaŜ 

instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, wykonanie sieci 

komputerowej, podłączenie i uruchomienie instalacji. Roboty elektryczne wykonać 

zgodnie z zakresem opisanym w Projekcie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

oraz przedmiarze robót. Rysunki szczegółowe Wykonawca otrzyma po podpisaniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga aby malowanie 

ścian i sufitów w gmachu B wykonane zostało w 2 tygodniu miesiąca września, po 

zakończeniu konferencji organizowanych przez Wydział ETI. W trakcie wykonywania 

prac np. tynki, gładzie, roboty malarskie, Wykonawca zabezpieczy okna, korytarze 

oraz klatki schodowe folią. Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca umyje 

podłogi i okna w pokojach, korytarzach i na klatkach schodowych. Uwaga! Gładzie 

tynkowe naleŜy wykonać po zakończeniu prac elektrycznych. Przedmiot zamówienia 

określa: 1. Dokumentacja projektowa, na którą składa się: Projekt techniczny - branŜa 



budowlana Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Przedmiary robót 

branŜa budowlana a)przedmiar robót KIB pok. 103 b)przedmiar robót KIB pok. 216 i 

227-235 c)przedmiar robót KSD pok. 336 d) przedmiar robót KIOP pok. 622, 624, 

627, 629,649 d)przedmiar robót sanitariaty e) przedmiar robót KSG pok. 749 

e)przedmiar robót pok. piwnica f) przedmiar robót WETI B Przedmiar robót branŜa 

elektryczna STWiORB Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36-miesięcznej gwarancji na 

wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót). 

Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty przeprowadził 

wizję lokalną w terenie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą 

wyznaczoną do kontaktu. Na planie sytuacyjnym Politechniki Gdańskiej budynek 

oznaczony jest numerem 21. 
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                                                                               prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła 


