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Zadanie nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: Wymiana drzwi zewnętrznych z naświetlami wiatrołapu wejścia głównego 
w Domu Studenckim „Dwudziestolatka” przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu. 
 
 
I. Zadanie obejmuje: 
 

 
1. Demontaż drzwi wejściowych, 

2. Rozbudowa podestu przed wejściem do budynku, 

3. Wydłużenie balustrady poprzez dodanie jednego przęsła, 

4. Rozbiórka i odtworzenie posadzki podestu z płytek ceramicznych, 

5. Montaż drzwi wejściowych, 

6. Wykonanie robót tynkarskich i malarskich odtworzeniowych  na elewacji w obrębie 

drzwi wejściowych. 

 

Roboty pomocnicze nie ujęte w przedmiarze robót, Wykonawca jest zobowiązany 

skalkulować (ująć) w wartościach robót podstawowych. 

 

Ponadto: 

1. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych 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 w trybie natychmiastowym usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane 

 przez niego w trakcie realizacji robót. 

 

Zakres prac związanych z wymianą drzwi przewiduje również poszerzenie podestu. 

Przewiduje się wymianę drzwi wejściowych na drzwi dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych, poprzez zastosowanie większej szerokości skrzydeł oraz dogodnym  

do otwierania przez osoby niepełnosprawne lewym skrzydłem przy jednoczesnej blokadzie 

skrzydła prawego. 



Celem poprawienia warunków wjazdu do budynku osobom niepełnosprawnym podest  

przy pochylni zostanie rozbudowany (poszerzony) i wyłożony płytkami gresowymi  

o cechach antypoślizgowych. 

 

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

 

a). Roboty w zakresie burzenia, 
b). Betonowanie konstrukcji, 
c). Montaż konstrukcji metalowych, 
d). Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
e). Kładzenie glazury, 
f). Roboty malarskie i szklarskie. 

 

 

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę  
w D.S. „Dwudziestolatka”, celem dokonania oceny potrzeb dla realizacji zamówienia. 
Osobą do kontaktu jest Kierownik obiektu Pani Irena Masłowska, tel. 71 328 50 31 wew.12. 
 
Prace będą wykonywane w budynku czynnym 24h/dobę. 
 
 
Szczegółowo zakres robót opisują: 

1. Przedmiar robót, 

2. STWiOR, 

3. Projekt Wykonawczy, 

4. Projekt Budowlany. 

 


