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Specyfikacja techniczna wykonania remontu pomieszczeń. 

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

  zabezpieczenie prac pod względem BHP i PPOŻ i oznakowanie miejsc prowadzonych prac oraz 

dbałość o stan techniczny przez cały czas trwania realizacji zamówienia,  

 doprowadzenie budynku oraz terenu przyległego do stanu czystości – każdorazowo po zakończeniu 

prac – tak, aby praca Urzędu odbywała się bez zakłóceń,  

 zagospodarowanie terenu prowadzonych prac na własny koszt,  

 użyte do wykonania materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, zgodne  

z wymaganiami polskich norm, atestów i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, 

aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie –  

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu osób,  

 przedmiot zamówienia może być wykonywany w ciągu dnia w sposób nie kolidujący z prawidłowy 

funkcjonowaniem urzędu, 

 utylizacja zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i innych pozostałości powinna odbywać się po 

godzinach pracy Urzędu do podstawionego przez Wykonawcę kontenera,  

 Wykonawca określi termin rozpoczęcia prac z dwudniowym wyprzedzeniem,  

 prace wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej,  

 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i standard wykonania prac oraz zgodność z ofertą,  

 Model i kolorystykę materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym w toku 

realizacji zadania ( dostosować i dobrać do istniejących),  

2. Kontrola jakości prac:  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac pod względem technologii, kolejności ich 

wykonywania oraz jakości wykorzystanych materiałów.  

3. Odbiór prac:  

 Prace będą podlegać odbiorowi końcowemu ( protokół odbioru końcowego).  

4. Rozliczenie prac  

 Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury VAT złożonej w siedzibie 

Zamawiającego, 

 prawidłowo wystawiona faktura VAT będzie płatna przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty jej 

złożenia. Nieprawidłowo wystawiona faktura zostanie zwrócona Wykonawcy na jego adres.  
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Lp. Opis specyfikacji technicznej j.m. ilość 

1. miejscowe szpachlowanie ubytków ścian i sufitów gładzią 

szpachlową 

m2 274,02 

2. dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i 

sufitów farbą lateksową w kolorach pastelowych z 

przygotowaniem powierzchni 

m2 274,02 

3. Demontaż istniejących wykładzin dywanowych w 

pomieszczeniach biurowych 

m2 72,23 

4. Zakupi i ułożenie wykładziny PCV m2 52,48 

5. Wykończenie listwami podłogowymi aluminiowymi szt 4 

6. Zakup i ułożenie listwy podłogowej  PCV mb 120 

7. Przenoszenie mebli i wyposażenia Łącznie  

 

4 pokoje 

8. Mycie po robotach malarskich posadzek i wykładzin Łącznie  

 

4 pokoje 

9. Zakup przeźroczystych mat poliwęglanowych  szt 11 

 

 

 

 
 


