
 
  

    
 

Załącznik 1A do SIWZ 

Uszczegółowienie zakresu robót 

 

Prace remontowo-adaptacyjne pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-adaptacyjne trzech pracowni: grafiki 

i multimediów, komputerowej oraz fotograficznej wraz z zapleczem  w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica 

w Białymstoku 

2. Teren budowy stanowić będą pomieszczenia: 

a) pracowni grafiki i multimediów sala nr 256, pracownia komputerowa przeznaczona 

do nauczania w ramach kwalifikacji  obróbka i publikacja obrazu, realizacja projektów 

multimedialnych (prace montażowe i adaptacyjne); 

b) pracowni komputerowej sala nr 255 (prace montażowe i adaptacyjne) 

c) pracowni fotograficznej sala nr 218 - sala wraz z zapleczem wykorzystywanym 

do przechowywania sprzętu fotograficznego (prace montażowe i adaptacyjne) 

3. Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-adaptacyjne w tym prace  elektryczne polegające 

w szczególności na: 

a) demontażu starych drzwi oraz montażu w miejscu istniejących drzwi nowych drzwi wraz 

z ościeżnicą, klamką i zamkiem, 

b) położeniu nowych tynków i okładzin, 

c) wymianie posadzek, 

d) robotach malarskich, 

e) wymianie instalacji co. oraz montażu nowych grzejników, 

f) wymianie instalacji oświetleniowej, 

g) robotach elektrycznych, w tym ułożenie sieci logicznej i elektrycznej, 

h) instalacji gniazd wtykowych, 

i) okablowaniu sieciowym, 

4. Prace należy wykonać w oparciu o dołączony do postępowania przedmiar robót oraz zgodnie 

ze sztuką budowlaną. 

5. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym. 

II. Wymagania dotyczące robót 

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową. 

2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy robót plac budowy.  

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 

budowy przed dostępem osób niepowołanych.  

4. Po zakończonych pracach Wykonawca robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu placu 

budowy.  

5. Przy wykonywaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego robotami. 

6. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,  

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikłe podczas wykonywania robót 

i zobowiązany jest do ich bezzwłocznej naprawy.  

8. Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę przed kradzieżą 

i zniszczeniem materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. 

III. Zakres wykonania dokumentacji powykonawczej 

1. Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą:  

- opis wykonanych robót,   

- schematy i rysunki instalacji elektrycznej, 

- protokoły niezbędnych prób i pomiarów.  



 
  

    
 

2. Wykonawca po zakończeniu robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych 

z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami oraz przekaże niezbędną dokumentację 

techniczną oraz  certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji 

lokalnej w miejscu, gdzie mają być prowadzone prace remontowo-adaptacyjne. 

2. Zamawiający informuje, że prace Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z ustalonym wcześniej 

harmonogramem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


