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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Remont dwóch pomieszczeń mieszkalnych i biblioteki w internacie  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św.” 

 
Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch pokoi dla wychowanków internatu oraz pomieszczenia 

biblioteki w budynku internatu ZSOMS. Szczegółowy wykaz powierzchni do remontu znajduje się  

w przedmiarze robót. 

Wykonawca, organizując prace remontowe, powinien uwzględnić następujące wymagania 

Zamawiającego: 

1. Sprzątanie na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich. 

2. Przygotowanie pomieszczeń do remontu, tj. wyniesienie mebli i zabezpieczenie folia ochronną 

podłóg przed zniszczeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie mebli do pomieszczeń. 

3. Termin wykonania remontu: do 27 sierpnia 2021 r. 

4. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części 

budynku tak, by zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót. 

5. Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywanych prac 

remontowych. 

6. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 

7. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 

wymagane Prawem budowlanym.  

8. Kolorystykę materiałów przeznaczonych do robót malarskich przed ich zastosowaniem należy 

uzgodnić z Zamawiającym. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały,  

a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym. 

 

Ogólny zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego 

ZAMÓWIENIA obejmuje pokój mieszkalny nr 209 (II piętro), pokój mieszkalny nr 109 (I piętro)  

i pomieszczenie biblioteki (parter). 

 

Zamawiający wymaga: 

 skucia uszkodzonych tynków i naprawy powstałych ubytków; 

 gruntowania oraz dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym;  

 dwukrotnego malowania lakierem bezbarwnym lamperii; 

 

 

 

 


