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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

     

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej 

i Onkologicznej” w zakresie: 

I. Robót rozbiórkowych i demontażowych: 

- demontaż skrzydeł drzwiowych w obszarze przebudowywanych pomieszczeń; 

- wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych; 

- demontaż płytek ceramicznych stanowiących posadzki pomieszczeń oraz okładzin ściennych 

z płytek ceramicznych; 

- rozbiórka ścianek działowych z cegieł ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej (część 

powierzchni ścian pokryta okładziną z płytek ceramicznych); 

- wywóz i utylizacja wytworzonych w trakcie rozbiórek i remontu odpadów; 

I A. Robót instalacyjnych sanitarnych 

- demontaż istniejącej armatury sanitarnej w tym umywalek, brodzików, ustępów w obszarze objętym 

przebudową; 

- przebudowa podejść wodnych i odejść kanalizacyjnych do nowych urządzeń sanitarnych; 

- montaż baterii umywalkowych i prysznicowych; 

II. Robót budowlanych remontowych i renowacyjnych 

- uzupełnienie posadzek oraz ścian i sufitów po wyburzeniu ścianek działowych; 

- wykonanie nowych ścianek działowych z płyt G-K wraz ze wzmocnieniem ich konstrukcji pod 

osadzenie stolarki drzwiowej w nowych lokalizacjach zgodnie z przedstawioną koncepcją 

architektoniczną; 

- tynkowanie ścian oraz wykonanie gładzi 

- przygotowanie powierzchni ścian i posadzek pod ułożenie okładzin ściennych i nawierzchni 

podłogowych dedykowanych do stosowania w obiektach służby zdrowia; 

- montaż okładzin ściennych i podłogowych; 

- montaż konstrukcji i wypełnienia sufitów podwieszanych 

- montaż nowych ościeżnic i drzwi do przebudowywanych pomieszczeń; 

- montaż ścianek systemowych stanowiących wydzielenie WC oraz kabin prysznicowych 

- prace odtworzeniowe zniszczonych i uszkodzonych powierzchni w trakcie realizacji prac 

remontowych; 

- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi; 
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III. Robót instalacyjnych elektroenergetycznych i niskoprądowych 

- przerobienie instalacji elektrycznej oświetlenia; 

- montaż łączników; 

- montaż opraw oświetleniowych, gniazd i włączników w nowych lokalizacjach; 

- przerobienie i sprawdzenie sprawności instalacji przyzywowej w toaletach pacjentów. 

 

UWAGI ! 

1. W trakcie prac należy zapewnić nieprzerwany dostęp do wszystkich sieci. W sytuacji 

wystąpienia planowanych przerw związanych z przeróbką instalacji należy poinformować 

zamawiającego min z 24 godzinnym wyprzedzeniem i w razie potrzeby zapewnić źródła 

alternatywne dostaw lub zasilania. 
 

2. Wykonawca powinien sporządzić dokumentacje powykonawczą instalacji kablowej 

uwzględniającej wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste 

rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. 
 

3. W trakcie realizacji robót teren prac należy zabezpieczyć i wydzielić w formie ograniczającej 

do max. możliwość przenoszenia nieczystości powstających przy realizacji prac poza obszar 

realizowanych robót – w celu dostawy materiałów oraz dostępu pracowników do miejsca 

robót wykorzystać należy wejście do budynku C od strony dziedzińca. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia został również szczegółowo określony w przedmiarze robót (załącznik 

nr 4 do zaproszenia). Załączony przedmiar podaje rzeczywiste ilości i zakresy robót jednakże 

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej celem zweryfikowania poprawności i ilości robót 

wskazanych w przedmiarze.  

Zakres prac objętych przebudową przedstawiono w formie graficznej na rysunkach o numerach od 1 

do 4 z tym, że rysunki nr 1 i 2 stanowią inwentaryzację stanu istniejącego rysunki nr 3 i 4 wskazują 

zakres i formę zaprojektowanych zmian. 

Prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi 

z prawa budowlanego. 
 

Jakość, sposób i prawidłowość wykonania prac, jak również właściwości wyrobów budowlanych 

ujętych w przedmiarze robót winny być wykonane zgodnie z PN dla występujących rodzajów prac 

objętych zamówieniem. 

 

 


