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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROSZKOWICACH” 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45000000-7 Roboty budowlane 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej 
w Roszkowicach.  

W ramach prowadzonych prac zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym, 
należy wykonać: 
 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

Rozbiórka części budynku w zakresie betonowych fundamentów, posadzki, istniejących murowanych 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz elementów konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym 
z papy. Roboty rozbiórkowe obejmują łącznie 123,28 m2 powierzchni.  
 
2. ROBOTY BUDOWLANE: 

Rozbudowa obiektu obejmuje wykonanie nowych pomieszczeń pełniących funkcje toalety, 
pomieszczenia gospodarczego wraz z zadaszeniem nad nową częścią obiektu oraz tarasu.    

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 

Długość obiektu : 12,71 m 

Szerokość obiektu : 9,55 m 

Wysokość: 3,74 m  

 
2.1 FUNDAMENTY: 

- wykonanie wykopu jak i wylanie fundamentów żelbetowych wraz z izolacją przeciwwilgociową pod 
ściany i słupy nośne.  
 
2.2 ROBOTY MURARSKIE: 
 - zakres prac murarskich obejmuje wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych ceramicznych 
jak również obłożenie cegłą klinkierową żelbetowych słupów.  
 
2.3  DOCIEPLENIE: 
- w celu uniknięcia mostków termicznych i zapewnieni właściwego współczynnika przenikania ciepła 
zaprojektowano docieplenie projektowanych ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej jak 
również ścian fundamentowych płytami ze styropianu ekstrudowanego do wys. 30 cm ponad poziom 
gruntu.  
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2.4  STOLARKA: 
- w ramach doświetlenia nowopowstałych pomieszczeń zaprojektowano okna PCV wraz z parapetami 
i okratowaniem. W otwory drzwiowe należy wstawić drzwi zewnętrzne.  
 
2.5  POSADZKI I WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI: 
- w pomieszczeniach zaprojektowano posadzki cementowe, zaizolowane, wykończone  płytkami 
ceramicznymi. Taras wykończony zatarta posadzka cementową.  
 
2.6 OKŁADZINY SCIAN: 
- ściany wewnętrzne w pomieszczeniach wykończone płytkami ceramicznymi. Zewnętrzne ściany 
pokryte wyprawą tynkarską a następnie pomalowana w zaproponowanej kolorystyce. Na fragmencie 
ściany przylegającej do kominka grillowego zaprojektowano okładzinę kamienną.   
 
2.7 WENTYLACJA: 
- do nowopowstałych pomieszczeń zaprojektowano wentylację z przewodów stalowych  
z anemostatem o średnicy 150 mm.  
 
2.8 KOMINEK: 
- zaprojektowano kominek zewnętrzny – grillowy wraz z przewodem kominowym wg rozwiązania 
systemowego.  
 
2.9 DACH I STROP:  
- zaprojektowano zadaszenie rozbudowywanej części świetlicy o konstrukcji drewnianej krokwiowo – 
płatwiowej z pełnym deskowaniem. Na części użytkowej nad pomieszczeniami należy ułożyć izolację 
termiczną z wełny mineralnej i izolację paroprzepuszczalną. Porycie dachu z papy termozgrzewalnej. 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.    
 
3. ROBOTY ELEKTRYCZNE: 
- prace obejmują wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zaprojektowanych pomieszczeniach 
jak również w wiacie.  
 
4. INSTALACJA WOD. – KAN.: 
- wykonacie nowej instalacji wod. – kan. w zaprojektowanych pomieszczeniach jak i podłączenie 
do istniejącej sieci.  
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną zawartą 

w projekcie budowlanym. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi 
w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym, przepisami ochrony p.poż i BHP. Zastosowane 
do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane obecnymi przepisami 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wykonawca 
zobowiązany jest, dostarczyć do zatwierdzenia karty materiałowe. 

 
7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i Projektanta, 

w przypadku zastąpienia materiałów występujących w projektach innymi, spełniające wszelkie 
wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej. 

 
8.  Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia winien dokonać wizji lokalnej 

na terenie prowadzenia przyszłych prac w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji 
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przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne 
do sporządzenia prawidłowej wyceny robót. 

 
9. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót jest: 

-  kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w SIWZ, wiedzą techniczną, 
obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym, 

-  pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów instalacji poparta 
oświadczeniem kierownika budowy, 

-  kompletna dokumentacja powykonawcza, w tym przeprowadzony przez geodetę pomiar 
inwentaryzacyjny oraz sporządzona na jego podstawie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 
(bądź potwierdzony wniosek o zleceniu tej dokumentacji). 

 
10.  W razie uszkodzenia jakichkolwiek instalacji czy też sieci nie podlegających remontowi 

czy wymianie należy je odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego.  
 

11.  Gwarancja: 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (w tym 
roboty budowlane, materiały użyte do jego wykonania), na okres zgodny z przedłożoną ofertą, 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

 
12. Jeżeli w dokumentacji wskazano produkt gotowy, z podaniem nazwy, symbolu i producenta 

przeznaczony do stosowania w ramach prac wykonawczych, to należy traktować te produkty jako 
przykład elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki 
firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie 
w celu najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest 
zobowiązany do stosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej produktów i może stosować inne równoważne, pod warunkiem ich całkowitej 
zgodności z produktami podanymi w dokumentacji. Wszystkie produkty zastosowane przez 
wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości 
z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 
 
 
Załączniki: 

1. Projekt wykonawczy pn.: „Przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej Roszkowice 8 
(Gmina Niemodlin), dz. nr 195/1”; 

2. Przedmiar robót; 
3. Decyzja nr 958/2017 - pozwolenie na budowę. 

  
 
 
 

  


