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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: Remontu i przebudowa kabin natryskowych w DS „Słowianka” 
usytuowanym przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. 
 
 
I. Zadanie obejmuje: 
 

 
1. Roboty rozbiórkowe tj.: 

     - rozebranie ścianek pomiędzy kabinami natryskowymi, okładzin ściennych, posadzek,  

       odbicie tynków wewnętrznych, skucie wylewek betonowych,  

     - demontaż mieszaczy natryskowych, urządzeń sanitarnych (np. brodzików), baterii,  

         rurociągów z PCV i stalowych,  

     - demontaż opraw oświetleniowych, 

2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, 

3. Montaż wpustów podłogowych, 

4. Ułożenie rurociągów z PCV, podejść, 

5. Montaż mieszaczy natryskowych, 

6. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach,  

7. Malowanie sufitów i ścian, 

8.  Montaż ścianek HPL w konstrukcji aluminiowej, 

9.  Montaż drzwi do kabin natryskowych, 

10. Montaż opraw oświetleniowych, 

11. Wykonanie prób wodnych szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

12. Wykonanie pomiarów elektrycznych. 

 

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 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. 

 
Prace będą wykonywane w budynku czynnym 24h/dobę. 
 
 
Roboty remontowe należy prowadzić etapami :  
   I etap   - 1 pion (KL1),  ( 4 kondygnacje=8 natrysków) 
  II etap  – 2 pion (KL2),  (5 kondygnacji=10 natrysków) 
III etap  – 3 pion (KL3),  (5 kondygnacji=10 natrysków) 
 
Z uwagi na konieczność korzystania z łazienek przez studentów, realizację każdego 
kolejnego etapu robót będzie można rozpocząć po zakończeniu poprzedniego etapu 
robót wg harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego z Kierownikiem 
obiektu. 
 
 
Szczegółowo zakres robót opisują: 

1. Przedmiar robót, 

2. STWiOR, 

3. Projekt Wykonawczy. 


