
 

 

                                        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. NAZAWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO  

   Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu 
   ul. 11-go Listopada 31l59 
   26-600 Radom 

 

2. NAZWA ZADANIA, ORAZ ADRES 

    Wykonanie zadania pn ,,KP Raciąż- remont wewnętrzny” 

    KP w  Raciążu 

    Ul. Błonie 1 

    09-140 Raciąż 

 

3. KODY WG CPV 

    45400000-1 Roboty wykooczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

    45310000-3 roboty instalacyjno elektryczne 

 

4. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

- uzupełnienie brakujących obróbek blacharskich na dachu z blachy ocynk. gr. 0,55 mm, pas podrynnowy 

- uzupełnienie tynków  na ścianach kolankowych ponad dachem oraz osadzie kratek wentyl. w kominach 

- skud i uzupełnid tynk wraz z malowaniem ścian w pokoju nr.5 

- przetarcie tynku na suficie w dwóch pomieszczeniach za dyżurką wraz z malowaniem 

- regulacji drzwi wejściowych – aluminiowych 

- uzupełnienie cokolika przy serwerowni 

- montaż progu do łazienki 

- poprawid mocowanie balustrady przy pojeździe dla niepełnosprawnych z furtką 

- wymienid samozamykacz- drzwi na klatkę schodową, drzwi aluminiowe 

- rozebranie zniszczonej i zapadniętej kostki brukowej, oraz ułożenie nowej 

- uzupełnid brakujące opaski przy drzwiach wejściowych 

- demontaż i ponowny montaż balustrady z stali nierdzewnej na schodach wejściowych 

 

- rozebranie cokolików z płytek ceramicznych, oraz skucie zmurszałego tynku w pomieszczeniach garażowych 

- uzupełnienie tynków cem.wap. kat. III na ścianach  

- wykonanie iniekcji krystalicznej w zawilgoconych ścianach 

- skucie płytek  z gresu na schodach zewnętrznych 

- skucie nierówności  betonu na podeście i stopniach schodowych 

- przygotowanie podłoża  pod wykonanie okładzin schodów i podestów tj.  oczyszczenie i zmycie  

  podłożą, dwukrotne gruntowanie gruntem głęboko penetrującym 

- wykonanie okładzin schodów i podestu płytkami z gresu technicznego, antypoślizgowego na kleju elastycznym 

- malowanie 2x ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach: korytarze na parterze i 

pierwszym piętrze, pomieszczenia garażowe, pokój odpraw, klatka schodowa 

- zlikwidowanie przecieku w instalacji c.o. na podejściu do grzejnika które znajduję się w podłożu pod posadzkę 

na stropie nad parterem 

 

 



 

- wszystkie zastosowane materiały muszą posiadad krajowe deklaracje właściwości użytkowych, 

 aprobaty lub krajowe oceny  techniczne 

- opis robót w branży elektrycznej znajduje się w ogólnej charakterystyce obiektu 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 

przedłożyd Zamawiającemu kosztorys opracowany w formie szczegółowej/uproszczonej w celach 

informacyjnych. 

 

 

PRACE BĘDĄ WYKONYWANE NA OBIEKCIE CZYNNYM 

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ ODBYCIE WIZJI LOKALNEJ NA OBIEKCIE. 

- telefony kontaktowe w celu ustalenia terminu wizji lokalnej 47 701 23 55;  47 701 23 66 w godzinach 

  830 - 1530 

Opracował: Z. Wolszczak 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

    

  

   

  

 

 

 

 

 

    



 

     

     

 

 


