
 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 oraz 

przy ul. Wiśniowej 58 w Warszawie. 

 

 

Zamawiający: Komenda Główna Policji, Warszawa, ul. Puławska 148/150 

 

 

 

 

 

CPV: 45000000- 7 Roboty budowlane; 

 45321000-3 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe; 

 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego; 

 45262300-4 Betonowanie; 

 45410000-4 Tynki i gładzie gipsowe; 

 45442100-8 Malowanie; 

 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 

 45453100-8 Roboty renowacyjne; 

 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych; 

 45310000-3 Instalacje elektryczne; 

 45421000-4 Stolarka okienna i drzwiowa. 

  

  

 

 

- Warszawa, styczeń 2019 r. – 
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Przedmiot zamówienia:   
Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 oraz przy             

ul. Wiśniowej 58, w Warszawie. 

 
Zamawiający: Komenda Głowna Policji w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150. 

 

W ramach zamówienia przewidziane jest odtworzenie schodów zewnętrznych: 

 - do budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 (od strony zaplecza), 

- do  budynku przy ul. Wiśniowej 58. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

    

 

1. Prace zewnętrzne – ul. Domaniewska 36/38  

1.1. rozbiórka schodów, podestu i balustrad, 

1.2. wykucie ościeżnic drzwiowych (stalowych) ze ścian murowanych, 

1.3. rozbiórka ścianek pod płytą podestu, 

1.4. wywóz gruzu, 

1.5. oczyszczenie, zabezpieczenie zbrojenia, uzupełnienie tynków belki konstrukcyjnej pod 

biegiem, 

1.6. szalowanie podestu, ułożenie zbrojenia, betonowanie płyty podestu,   

1.7. szalowanie schodów, ułożenie zbrojenia, betonowanie, 

1.8. murowanie ścianek pod podestem, 

1.9. obsadzenie drzwi stalowych, 

1.10. montaż balustrady ze stali nierdzewnej, 

1.11. montaż lekkiej konstrukcji pod osłony z poliwęglanu na podeście.  

2. Prace  zewnętrzne – ul. Wiśniowa 58 

2.1.  rozbiórka płyty podestowej miedzy stopnicami schodów 

2.2.  rozbiórka stopnic schodowych schodów, 

2.3.  rozbiórka balustrady schodowej, 

2.4.  wywóz gruzu, 

2.5.  dostawa i montaż płyty spocznikowej zbrojonej prefabrykowanej z  betonu arch. 

2.6.  dostawa i montaż nastopnic zbrojonych prefabrykowanych z betonu arch. 

2.7.  dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej, 

2.8.  naprawa tynków zewn. ścian pod schodami, malowanie, 

2.9.  montaż i demontaż tymczasowej schodni w celu udostępnienia wejścia do budynku. 
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Uwagi ogólne  

Prace należy wykonywać zgodnie z zaleceniami, przepisami technicznymi i przepisami BHP, 

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób aby podczas remontu nie 

ucierpiały osoby pracujące, osoby trzecie oraz mienie zamawiającego. 

Termin realizacji robót: zgodnie z umową 

 

Prace remontowe wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 

i zaakceptowane prze Zamawiającego. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 ze zm.) 

Prace remontowe winny być dokonywane przez wykwalifikowanych pracowników 

Wykonawcy, posiadających stosowne uprawnienia. 

Prace będą wykonywane sukcesywnie w zależności od udostępnianych pomieszczeń przez 

użytkownika. 

 

1.  Prace związane z realizacją zadania Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 

z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

2.  Wykonawca będzie stosował materiały spełniające odpowiednie normy techniczne, 

które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, 

certyfikaty w tym bezpieczeństwa. 

3.  Wykonawca  zobowiąże  się  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  wszelkich 

zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych 

w umowie. 

4.  Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą 

realizacją przedmiotu zamówienia i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt 

w terminie 7 dni. 

5.  Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. Bieg 

okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru 

końcowego. 

6.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad wskazanych w pkt 5, w ustalonym terminie, to 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. 

 

Odbiór i zapłata. 

1. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w oparciu o faktycznie 

wykonane roboty oraz ceny jednostkowe i narzuty podane w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy 

2. Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanego 

przedmiotu zamówienia przez Strony, który to dokument stanowić będzie 

podstawę wystawienia faktury VAT. 

3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym, są stałe i nie będą 

podlegały zmianom przez cały okres obowiązywania Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 


