
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Likwidacja barier architektonicznych w 

Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy 

sali nr 21. 
 
 
1. Opis prac – zakres robót.  
 
Łazienka  
1. Demontaż stolarki drzwiowej, 
2. Demontaż istniejącej armatury sanitarnej, 
3. Demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego, 
4. Demontaż okładzin ceramicznych ścian i podłóg, 
5. Rozbiórka istniejących ścian działowych, 
6. Skucie tynków ścian i sufitów wraz demontażem instalacji elektrycznej, 
7. Montaż poziomów kanalizacyjnych, 
8. Montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 
9. Budowę nowych ścian działowych, 
10. Usunięcie warstw posadzkowych, 
11. Oczyszczenie , uzupełnienie i zagruntowanie powierzchni istniejących ścian pomieszczenia 

WC, 
12. Montaż okablowania i urządzeń instalacji elektrycznej, 
13. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych, 
14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z płynnej folii posadzek i ścian, 
15. Montaż stolarki drzwiowej, 
16. Ułożenie okładzin ceramicznych podłóg  i  ścian do wysokości 2,0m, 
17. Gładzie gipsowe sufitów i ścian powyżej okładzin ceramicznych, 
18. Przygotowanie podłoża oraz malowanie sufitów i ścian pomieszczenia, 
19. Montaż kabin WC, 
20. Montaż osprzętu sanitarnego, elektrycznego i centralnego ogrzewania, 
21. Montaż wyposażenia: dozowniki mydła, podajniki papieru, ręczników, kosze na odpadki. 

 
Uwagi: 
Kolorystykę okładzin ściennych i podłogowych w kolorach ciepłych, należy uzgodnić 
z Dyrektorem Przedszkola. Płytki podłogowe w klasie antypoślizgowości minimum 
R10 i mimum 4 klasie ścieralności. Wyposażenie toalet z e stali kwasoodpornej. 
Łazienkę należy wyposażyć odpowiednio w urządzenia o wysokościach  dla dzieci 
w wieku 3-6 lat i dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 
Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym opisem technicznym, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, warunkami technicznymi i warunkami bhp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy i kierowników robót 
w branżach: 
- konstrukcyjno – budowlanej, 
- instalacji sanitarnych, 
- instalacji elektrycznych. 
 
2. Termin realizacji zamówienia:  8 tygodni od podpisania umowy.  
 
3. W przygotowanej ofercie, oferent powinien określić całkowitą cenę ryczałtową zamówienia 

( w tym obowiązujący podatek VAT : 23%). 

Uwagi : 



- Przed złożeniem oferty Wykonawca  jest zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną  obiektu, 

-   Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia – 

w formie szczegółowych kosztorysów ofertowych,  oraz załączyć harmonogram rzeczowy, 

finansowy i terminowy robót. 

-  W ofercie należy uwzględnić kompletny zakres prac niezbędnych do realizacji zadania, 

-   Oferent jest zobowiązany do szczegółowej analizy projektów technicznych i opisu przedmiotu 

zamówienia celem wyeliminowania błędów lub przypadków nieuwzględnionych w powyższych 

dokumentach, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. - Płatności:  
Po odbiorze końcowym inwestycji. 

W załączeniu: 
OPIS TECHNICZNY „Likwidacji barier w Przedszkolu nr 2 z Oddziałem Integracyjnym 
w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy sali 21”. 


