
 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  

(część 2) 

45410000-4 Tynkowanie 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45442100-8 Roboty malarskie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

I.  Przedmiotem zamówienia jest: 

 

1. Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie  klatek schodowych budynku 

mieszkalnego przy ul. Łukowskiej 27 w Warszawie. 

2. Uzupełnienie ubytków cokołów gresowych w częściach wspólnych budynku 

mieszkalnego przy ul. Zawiszy 6 w Warszawie. 

3. Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul.  Zawiszy 6 w  

Warszawie. 

4. Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 160 przy ul.  Domaniewskiej 

35B oraz w lokalu mieszkalnym nr 43 przy ul. Domaniewskiej 35A w Warszawie. 

 

II.  Zakres prac zawarty jest w: 

 

1)    załączonych przedmiarach robót; 

2) niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Zamówienie obejmuje: 

 

1. Wykonanie nw. zakresu prac konserwacyjno-remontowych w 2 klatkach schodowych 

w zakresie 9 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej budynku przy ul. 

Łukowskiej 27 w Warszawie: 

- uzupełnienie brakujących fragmentów tynku sufitów, 

- naprawa znacznych spękań tynku poprzez wykucie bruzd z miejscu spękania i wypełnienie ich  

  żywicą epoksydową, 

- odbicie siatki spękań tynku wraz z jego uzupełnieniem na ścianach korytarza I piętra,  łączącego    

  obie klatki schodowe,   

- usunięcie spękań na styku ściana/zabudowa szachtu instalacyjnego z płyt gipsowo-kartonowych, 

- przygotowanie powierzchni ścian, sufitów, spodu biegów i podestów schodowych, policzków    

  schodów pod roboty malarskie (zeskrobanie i zmycie starej farby, odgrzybienie tynków    

  /w miejscu występowania starych śladów podsiąkań, zalań/, wykonanie reperacji drobnych  

  pęknięć, uszkodzeń tynku), 

- dwukrotne malowanie ścian, sufitów, spodu biegów i podestów schodowych farbą lateksową, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii ścian (h=1,5m), „policzków” biegów i  

  spoczników schodowych, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych, drabiny wyłazu na dach, rur  

  instalacyjnych co, 

- uzupełnienie brakujących cokołów gresowych, 

- wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych, 

- demontaż i ponowny montaż uszkodzonych parapetów nad grzejnikami wraz z naprawą ich  

  elementów mocujących, 

- wymiana uszkodzonych fragmentów płyt gipsowo-kartonowych szachtów instalacyjnych, 

- wymiana fragmentów płyt gipsowo-kartonowych z nieprawidłowo obsadzonymi w nich    



 

 

  drzwiczkami rewizyjnymi wraz z ponownym, prawidłowym montażem ww. drzwiczek. 

 

2. Uzupełnienie ubytków cokołów gresowych w częściach wspólnych budynku 

mieszkalnego przy ul. Zawiszy 6 w Warszawie: 

- przygotowanie podłoża – oczyszczenie, 

- gruntowanie podłoża, 

- uzupełnienie cokolików z płytek gresowych. 

 

3. Wykonanie nw. prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul.  Zawiszy 6 w  

Warszawie w nw. zakresie: 

- naprawa odspojonych, odparzonych tynków ścian wraz z dwukrotnym odgrzybieniem podłoża 

(w pokoju z aneksem kuchennym), 

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów (w pokoju z aneksem 

kuchennym), 

- wykucie bruzd w miejscach spękań tynków na ścianach i suficie (w pokoju), 

- naprawa spękań tynków ścian i sufitów  poprzez wypełnienie żywicą epoksydową (w pokoju), 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności 

(w pokoju), 

- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych (w łazience), 

- naprawa spękanych tynków spod okładziny ściennej (w łazience), 

- ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicznych (w łazience), 

- wykucie bruzd w miejscach spękań tynków na ścianach – ponad poziomem okładzin 

ceramicznych (w łazience), 

- naprawa spękań tynków ścian poprzez wypełnienie żywicą epoksydową – ponad poziomem 

okładzin ceramicznych (w łazience ), 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynków ścian i sufitów z poszpachlowaniem nierówności 

(w łazience), 

- naprawa spękanych tynków ścian (w przedpokoju), 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynków ścian i sufitów (w przedpokoju), 

 

 

4. Wykonanie prac remontowych w lokalu mieszkalnym nr 160 przy ul.  Domaniewskiej 

35B oraz w lokalu mieszkalnym nr 43 przy ul. Domaniewskiej 35A w Warszawie w nw. 

zakresie prac: 

 

a) Lokal mieszkalny nr 160 przy ul. Domaniewskiej 35B w Warszawie: 

 

- odbicie tynku ze ściany ze spękanym i odspojonym tynkiem, powyżej okładziny z płytek  

  ceramicznych /łazienka/, 

- uzupełnienie uprzednio odbitego tynku /łazienka/, 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynku ścian powyżej okładziny z płytek  

  ceramicznych /łazienka/,  

- skucie okładziny ściennej z płytek ceramicznych /łazienka/, 

- naprawa tynku spod okładziny ściennej z płytek ceramicznych (odbicie i uzupełnienie tynku  

  na powierzchni około 30%) /łazienka/,  

- licowanie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 2m /łazienka/, 

- odbicie tynku ze ściany ze spękanym i odspojonym tynkiem od połowy wysokości ściany  

  do poziomu sufitu /pokój mały/, 

- uzupełnienie uprzednio odbitego tynku /pokój mały/, 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynku ściany /pokój mały/, 

- naprawa spękania tynku ściany poprzez wykucie bruzdy, zamocowanie siatki zbrojącej i  



 

 

  wykonanie tynku w miejscu spękania /pokój duży/, 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynku ściany /pokój duży/, 

 

b) Lokal mieszkalny nr 43 przy ul. Domaniewskiej 35A w Warszawie: 

 

- dwukrotne malowanie farbą akrylową tynku sufitu wraz z wcześniejszym  

  przygotowaniem podłoża /pokój/. 

 

Kolor farby akrylowej do malowania wewnętrznego (lokale mieszkalne) - zgodny z istniejącym –  

(ewentualną zmianę kolorystyki należy uzgodnić i  zatwierdzić u Zamawiającego).  

Kolor farby lateksowej do malowania wewnętrznego (klatki schodowe) - zgodny z istniejącym –  

(ewentualną zmianę kolorystyki należy uzgodnić i  zatwierdzić u Zamawiającego). Farba lateksowa 

np. Bolix Camertone Latex Matt lub równoważne. 

Kolor farby olejnej do malowania lamperii ścian, „policzków” biegów i spoczników schodowych – 

uzgodnić i zatwierdzić u Zamawiającego. 

Kolor farby olejnej do malowania balustrad klatek schodowych, drabiny wyłazu dachowego - zgodnie 

z istniejącym –  (ewentualną zmianę kolorystyki należy uzgodnić i  zatwierdzić u Zamawiającego).  

Płytki gresowe (na klatki schodowe) powinny być antypoślizgowe i cechować się dużą 

wytrzymałością na  ścieranie (IV). 

Wymiary płytek – zgodne z istniejącymi. 

Kolor płytek gresowych (na klatki schodowe) - zgodny z istniejącym (ewentualną zmianę kolorystyki 

należy uzgodnić i  zatwierdzić u Zamawiającego).  

Płytki gresowe powinny być I gatunku. 

 

Wszędzie tam, gdzie wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te 

same parametry techniczne i standardy jakościowe. 

 

Do zgłoszenia o zakończeniu robót należy przedstawić atesty, aprobaty, certyfikaty na wbudowane i 

zastosowane materiały. 

 

TERMIN WYKONANIA WW. ROBÓT REMONTOWYCH:  

 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania 

umowy wstępny harmonogram wykonania prac, uwzględniający nieprzekraczalny termin 

wykonania prac określony na dzień 15.12.2017r. 

 

Przed rozpoczęciem robót remontowych Wykonawca ustali harmonogram prac z Najemcami 

i przedstawi go do zaakceptowania Zamawiającemu. 

 

III.  Zakres prac obejmuje również wszystkie prace przygotowawcze, w tym: 

 - zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z  

   zachowaniem warunków dostawy i składowania materiałów zapewniając minimalizację  

   utrudnień dla mieszkańców (wykonywanie robót budowlanych w zamieszkałym budynku). 

     -  wykonanie i rozbiórka zabezpieczeń, wynikających  z przepisów BHP; 

     - zorganizowaniu zaplecza robót, w tym części magazynowej. 

 

IV.  Ogólne warunki wykonania robót: 

1. Zamawiający przekaże   protokolarnie  Wykonawcy  teren  robót   w  terminie  do 3 dni  

po podpisaniu  umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za materiały, urządzenia wprowadzone na 

teren robót oraz za zachowanie i bezpieczeństwo pracowników znajdujących się na terenie 

obiektu. 



 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywozu odpadów i zarówno bieżącego 

utrzymania w czystości terenu wykonywania prac po zakończeniu pracy w danym dniu 

jak i gruntownego wykonania prac porządkowych po przeprowadzonych  robotach ( 

sprzątanie) bez dodatkowego wynagrodzenia ( wartość ww. usług należy wkalkulować w 

koszty ogólne). 

4. Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji 

robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania 

wszelkich danych jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. 

5. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne tymczasowe 

zabezpieczenia takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, barierki itp., zapewniając w ten  

sposób bezpieczeństwo  osób  trzecich.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  robót nie  podlega  

odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że  jest wliczony w cenę umowną (koszty  pośrednie). 

6. Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  

 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych. 
 

V.  Uwagi końcowe: 

 

1. Do wykonania robót mogą być użyte tylko materiały i wyroby w I gatunku, posiadające atesty, 

certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające dany produkt do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty na każde żądanie przedstawiciela 

zamawiającego. W przypadku braku ww. dokumentów nie będzie możliwy odbiór prac i ich 

rozliczenie.  

2. Cena oferty obejmuje całkowity kompletny koszt wykonania robót, tj. wykonanie wszystkich prac 

określonych w przedmiarze robót oraz w niniejszym opisie oraz czynności dodatkowe – niezbędne 

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi prace przygotowawcze,  

zagospodarowanie placu budowy na czas wykonywania, prace porządkowo-czystościowe w toku 

oraz po zakończeniu remontu, przy zastosowaniu pracowników, materiałów i sprzętu Wykonawcy 

oraz przy uwzględnieniu należnego podatku VAT.  

 

3. W ryczałtowej cenie ofertowej wykonania robót musi być zawarty całkowity koszt 

wykonania zamówienia i przedmiotowych robót wg powyższych założeń, tj. w szczególności  

koszt robocizny, materiałów i ich zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz 

koszty pośrednie i zysk z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych takich jak np.: 

- wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych; 

- koszt polisy lub zawarcia umowy ubezpieczeniowej określonej we wzorze umowy, 

- koszt rozbiórki zaplecza,  tymczasowych zabezpieczeń, należytego uprzątnięcia terenu robót 

i terenu bezpośrednio przyległego, 

- wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

 

Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 

 

Szczegółowy zakres prac i podstawę do obliczenia ceny ofertowej określają : 

- zestawienie scalonych (opartych na bazie KNNR, KNR, NNRNKB i kalkulacji własnej) 

elementów robót zawartych w przedmiarach robót , 

- informacje, wymagania  i zapisy zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

- wizja w terenie 

 

Na wykonany zakres prac Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy 

(zgodnie z ofertą). 

 

 

 



 

 

VI. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.  

Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w tym zmiana (przedłużenie) terminu 

realizacji zamówienia, będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie 

wynikających z winy Wykonawcy, związanych z: 

1) wystąpieniem warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych uniemożliwiających 

prowadzenie prac zgodnie z technologią ich wykonywania; 

2) działalnością ze strony osób trzecich lub  użytkowników nieruchomości będących terenem 

prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, 

terminy wykonania  prac będących przedmiotem niniejszej umowy; 

3) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia 

w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

4) innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-

skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu 

przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 

      Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia 

będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez 

Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie i udokumentowaniem faktu opóźnienia.  

Dopuszcza się również zmiany w umowie z uwagi na inne przyczyny zewnętrzne niezależne od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania umowy; w takim przypadku zostanie podpisany aneks do umowy. 

Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego 

opóźnienia lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, 

niezależnej od Wykonawcy.  

Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia - zmiana 

terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania 

takiej zmiany poprzez ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia 

w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie 

opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty. 

 

Zamawiający nie przewiduje wystawiania faktur przejściowych. Faktura końcowa zostanie 

wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu zadania i protokolarnym bezusterkowym odbiorze 

robót.  

 

Przewiduje się udzielenie zamówień podobnych polegających na powtórzeniu robót (wszystkich lub 

niektórych) objętych przedmiotem zamówienia, w okresie do 12 miesięcy od daty udzielenia 

zamówienia podstawowego, za wynagrodzeniem obliczonym na podstawie cen jednostkowych nie 

wyższych niż w kosztorysie ofertowym wykonawcy realizującego zamówienia podstawowe. Zakres 

zamówień podobnych nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 

 
Załącznik: 

- Przedmiary robót. 

- Załącznik 2. 
 


