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Załącznik nr 12a do SIWZ 
Zadanie nr 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: Remontu okien w szczytach budynku w DS „Dwudziestolatka”  
usytuowanym przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu, w celu ich przystosowania  
do funkcji oddymiania. 
 
I. Zadanie obejmuje: 
 

 
1. Roboty rozbiórkowe tj.: 

     - demontaż balustrad przy oknach szczytowych usytuowanych na piętrach: I-VII, 

     - demontaż okien szczytowych na piętrach: I-VII, 

2. Roboty budowlane tj.: 

     - montaż balustrad zewnętrznych na elewacji budynku, przy oknach szczytowych  

        na piętrach: I-VII, 

     - montaż okien z siłownikami na piętrach: I-VII, 

     - wykonanie otworów w stropach żelbetowych (płyty kanałowe) techniką diamentową, 

3. Roboty wykończeniowe: 

     - uzupełnienie tynków w miejscach demontażu balustrad i montażu okien, 

     - malowanie ścian (starych tyków wewnętrznych) w miejscu demontażu balustrad  

        i montażu okien, 

     - malowanie tynków zewnętrznych w miejscu montażu balustrad i okien, 

4. Roboty elektryczne związane z wykonaniem systemu sterowania - oknami 

oddymiającymi w szczytach budynku - podłączonego do instalacji SAP: 

     - rozbudowa rozdzielnicy głównej na parterze, 

     - ułożenie przewodów elektrycznych, 

     - montaż listew elektroinstalacyjnych, 

     - montaż puszek połączeniowych, 

     - zainstalowanie modułowych i kompaktowych central oddymiania, 

     - montaż modułów sterujących, 

     - instalowanie: gniazd czujek, , czujek dymu, przycisków oddymiania, przycisków  

        przewietrzania. 



 Roboty pomocnicze nie ujęte w przedmiarze robót, Wykonawca jest zobowiązany 

skalkulować (ująć) w wartościach robót podstawowych. 

Ponadto: 

1. Wykonawca po zakończeniu robót naprawi wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie prac 

oraz pomaluje elementy i ściany, które nie były przewidziane do remontu, a uległy 

zabrudzeniu lub uszkodzeniu w trakcie remontu przez jego pracowników, 

2. Usunięcie i wywóz gruzu oraz pozostałych materiałów z demontażu wraz z ich utylizacją 

 oraz opłaty z tym związane ponosi Wykonawca, 

3. Wykonawca złoży złom w miejscu wskazanym przez Kierownika obiektu, celem 

 przekazania i dalszego zagospodarowania przez Dział  Spraw Studenckich, 

4. Wykonawca w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 przez niego w trakcie realizacji robót. 

 

Zakres prac związanych z wymianą okien istniejących na okna oddymiające przewiduje 

również możliwość automatycznego przewietrzania korytarza (poza funkcją oddymiania) . 

W tym celu zostaną zastosowane przyciski klawiszowe  umożliwiające otwarcie okien. 

Zaleca się ich montaż na wysokości dającej możliwość obsługi osobom niepełnosprawnym. 

Czynności wykonywane przy wymienionych poniżej robotach, będą podlegały 
wymogowi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy: 

 

a). Roboty rozbiórkowe 
b). Roboty remontowe i renowacyjne 
e). Roboty malarskie 
g). Roboty instalacyjne elektryczne 
h). Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  
 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę  
w DS „Dwudziestolatka”, celem dokonania oceny potrzeb dla realizacji zamówienia. 
Osobą do kontaktu jest Kierownik obiektu Pani Irena Masłowska, tel. 71 328 50 31. 
 
Prace będą wykonywane w budynku czynnym 24h/dobę. 
 
 
 
Szczegółowo zakres robót opisują: 

1. Przedmiar robót, 

2. STWiOR, 

3. Projekt remontu okien w szczytach budynku DS „Dwudziestolatka” w celu ich   

    przystosowania do funkcji odymiania. 

 


