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Opis przedmiotu zamówienia 
 

 

 

 

    Kod CPV  45 00 00 00-7 Roboty budowlane 

 

 

Dodatkowe przedmioty : 

 

45421146 - 9 Instalowanie sufitów podwieszonych i okładzin 

45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100 - 8 Roboty malarskie 

  

 

 

 

 

 

 

  

                                          

Przedmiotem zamówienia jest: 

 

 Wykonanie robót  budowlanych, remontowych, malarskich w budynkach: 

1. DOMY STUDENCKIE (DS. FILON, DS. BARTEK, DS. LAURA, 

DS. MIMOZA i DS. ASYSTENT) 

2. GŁÓWNA AULA WYKŁADOWA 

3. REKTORAT I BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

 

Politechniki Świętokrzyskiej, przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Kielcach 
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Opis robót budowlanych (ogólnobudowlanych) 

Remont polegać będzie na wykonaniu n/w zakresu robót: 

 

Roboty malarskie. 

Zakres planowanych robót: 

 

 odtworzenie powłok malarskich pomieszczeń budynków (pokoje, łazienki, 

kuchnie, korytarze i hole). 

 

 

DOMY STUDENTA 

POKOJE, KUCHNIE, ŁAZIENKI I PRYSZNICE, KORYTARZE I 

ZAWINDZIA 

 wykonanie robót przygotowawczych poprzez wyniesienie lub przesunięcie 

mebli z pokoi mieszkalnych, zabezpieczenie  pomieszczeń folią,  

 dokonanie lokalnych napraw zarysowanych tynków poprzez szpachlowanie, 

 przygotowanie podłoża, wykonanie dwukrotnego malowania ścian , sufitów, 

farbami lateksowymi na zasadach odtworzenia ( przez odtworzenie należy 

rozumieć malowanie farbami  lateksowymi w miejscach obecnie 

pomalowanych farbami lateksowymi) w kolorystyce zbliżonej do istniejącej. 

 w części ścian należy wykonać lamperię 140cm poprzez dwukrotne 

malowanie bezbarwnymi lakierami powłok z farby lateksowej 

 w pomieszczeniach łazienek i natrysków należy zlikwidować miejscami 

pozostałości po zaciekach wody na sufitach poprzez zerwanie odspojonej 

farby, miejscami odgrzybienie tynków, zaszpachlowanie i pomalowanie 

farbami lateksowymi 

 

 

AULA GŁÓWNA WYKŁADOWA 

KORYTARZE I HOLE 

 wykonanie robót przygotowawczych poprzez zabezpieczenie  podłóg folią,  

 dokonanie lokalnych napraw zarysowanych tynków poprzez szpachlowanie, 

 przygotowanie podłoża, wykonanie dwukrotnego malowania ścian , sufitów, 

farbami lateksowymi na zasadach odtworzenia ( przez odtworzenie należy 

rozumieć malowanie farbami  lateksowymi w miejscach obecnie 

pomalowanych farbami lateksowymi) w kolorystyce zbliżonej do istniejącej 

 w części ścian lamperię z tynku żywicznego naprawić poprzez usunięcie 

odspojonego marmolitu wraz z tynkiem, oraz ponowne odtworzenie tynku i 

powłoki z tynku żywicznego w kolorystyce zbliżonej do istniejącej. 
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UWAGA: W części ścian na holach malowanie ponad 4m wysokości. Należy 

uwzględnić rusztowanie w technologii prac. 

 

REKTORAT I BIBLIOTEKA GŁÓWNA 

POMIESZCZENIA BIUROWE KORYTARZE I HOLE 

 wykonanie robót przygotowawczych poprzez wyniesienie lub przesunięcie 

mebli z pomieszczeń, zabezpieczenie  pomieszczeń folią, 

 dokonanie lokalnych napraw zarysowanych tynków poprzez szpachlowanie, 

 dokonanie miejscowej wymiany zabudowy g-k ściennej  (samego poszycia z 

płyty g-k), która uległa przemoczeniu w wyniku przecieku wody z dachu, 

 dokonanie powierzchniowej naprawy spękań tynku (w postaci tzw 

„pajączka”) poprzez wtopienie flizeliny w warstwę szpachli, 

 przygotowanie podłoża, wykonanie dwukrotnego malowania ścian , sufitów, 

farbami lateksowymi na zasadach odtworzenia ( przez odtworzenie należy 

rozumieć malowanie farbami  lateksowymi w miejscach obecnie 

pomalowanych farbami lateksowymi) w kolorystyce zbliżonej do istniejącej 

 

UWAGA: W części ścian na holach malowanie ponad 4m wysokości. Należy 

uwzględnić rusztowanie w technologii prac. 

 

Kolory farb do uzgodnienia z Inwestorem. 

 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w  swojej ofercie wyniesienie mebli 

lub zabezpieczenie folią pozostających, zdjęcie szafek lub półek, zabezpieczenie 

podłóg folią, a po zakończeniu robót wniesienie mebli oraz zawieszenie szafek i 

półek. 

 

Roboty należy dokonać zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego 

dokumentacją : 

 

- Opis przedmiotu zamówienia 

- Kosztorysy nakładcze dla remontu  j/w. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem prawidłowego 

przygotowania oferty.  
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Wszystkie zastosowane materiały przed wbudowaniem muszą posiadać: 

- aprobatę techniczną ITB 

- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem  bezpieczeństwa 

„B” lub „CE” lub: 

- dobrowolny certyfikat  zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności 

(,,PN’’, ,,E’’ 

       ,,Q’’) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi  

Normami 

       i aprobatą techniczna. 

 

Wszelkie użyte w dokumentacji nazwy produktów oraz producentów mają 

wyłącznie zastosowanie do określania parametrów technicznych i jakościowych 

urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. 

W takich przypadkach dopuszczalne jest zaoferowanie produktów 

równoważnych z tym, że Oferent wykaże, że oferowane produkty posiadają 

parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty 

wymienione w projekcie. Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na 

Oferencie, a w oparciu o przedstawione przez Niego dokumenty podlegają 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

polskimi i europejskimi oraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: mgr inż. Daniel Snochowski 

 

 

Kielce,  lipiec. 2020 r. 

 

 


