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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie przebudowy i adaptacji 3 piętra w budynku przychodni 

Euromedicus  przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na zakład opiekuńczo-leczniczy, zgodnie z 

projektem wykonawczym opracowanym przez biuro projektowe „STANISŁAWSKI” Jerzy 

Stanisławski w spadku, adres siedziby: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, reprezentowanym przez Sebastiana 

Stanisławskiego. 

I. Opis nieruchomości 

Nieruchomość znajduje się w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, na działce nr 589 o powierzchni 2079 

m2. W obrębie działki zlokalizowany jest pięciokondygnacyjny budynek przychodni o powierzchni 

zabudowy 888,05m2 wraz z obsługującą go infrastrukturą techniczną i uzbrojeniem terenu. Na działce 

mieści się także wjazd na teren i drogą wewnętrzną w formie rampy - podjazd dla ambulansu do wejścia 

głównego-, ciągi piesze, zieleń oraz elementy małej architektury i oświetlenia terenu.. Główne wejście 

do budynku i wjazd na teren znajdują się po wschodniej stronie, od ul. Stoczniowców. Wejście główne 

wyniesione ok. 1,85 m nad poziom ulicy w formie skarpy i schodów terenowych z zadaszeniem nad 

wejściem. Pozostała część terenu bez znaczących różnic poziomów. Działka sąsiaduje z obiektami 

biurowymi i działkami drogowymi. 

II. Zakres przedmiotu zamówienia  

Dokończenie robót budowlanych związanych z adaptacją 3 piętra (aktualnie wyłączonego z 

użytkowania) stanowi rozszerzenie działalności funkcjonującego w budynku zakładu opiekuńczo-

leczniczego i zwiększy ilość miejsc łóżkowych dla pensjonariuszy o 44. Oprócz pokoi pensjonariuszy 

na kondygnacji zaprojektowano zaplecza higieniczne, sanitarne i socjalne dla pracowników i 

pensjonariuszy, stanowiska pracy i doraźnej pomocy medycznej, izolatkę oraz przestrzenie 

komunikacyjne klatek schodowych i magazynowe piwnicy. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dokończenie prac budowlanych związanych między innymi 

z robotami wyszczególnionymi w inwentaryzacji oraz w przedmiarze roboczym. Podstawą do wyceny 

pozostałych robót jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiar roboczy i inwentaryzacja mają 

charakter pomocniczy. W zakresie prac należy uwzględnić między innymi: 

- Koszt kierownika budowy, organizacja placu budowy (montaż rozdzielnic el, zabezpieczenia 

BHP itp.), 

- Koordynacja prac na budowie z pracami wszystkich podwykonawców również 

podwykonawców zatrudnionych przez inwestora, 

- Kompleksowe dokończenie prac budowlanych związanych ze wszystkimi branżami, 

- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, jeżeli będą wymagane, 

umożliwiających użytkowanie obiektu, 

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe określa dokumentacja  

projektowa, w skład której wchodzi: 

1) Projekt Wykonawczy – architektura 

2) Projekt Wykonawczy – branża elektryczna 

3) Projekt Wykonawczy – branża sanitarna 

4) STWiORB – ogólna 

5) STWiORB – architektura 

6) STWiORB – branża elektryczna 

7) STWiORB – branża sanitarna 
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Przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze dla ustalenia ceny ryczałtowej 

zamówienia, dlatego pominięcie pozycji z przedmiaru robót, dodania innej pozycji (np. kalkulacji 

własnej), opisów, zawyżenia lub zaniżenia liczby jednostek przedmiarowych nie wpłynie na 

prawidłowość sporządzenia kosztorysu, a Zamawiający uzna, że Wykonawca prawidłowo 

skalkulował wszystkie ilości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w 

dokumentacji projektowej, a cena oferty jest ceną kompletną. W związku z rezygnacją 

Zamawiającego z części projektowanych robót, ich wyceny należy dokonać w oparciu o zapisy 

SIWZ (ze szczególnym uwzględnieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia), dokumentacji 

projektowej, STWiORB oraz Umowy. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu odbioru oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie obiektu nie później niż do terminu realizacji zamówienia 

 

III. Warunki realizacji prac:  

 

1. Budynek w trakcie wykonywania prac będzie użytkowany. W związku z tym należy założyć 

zwiększone nakłady na utrzymanie czystości i zabezpieczenie elementów budynku (posadzki, 

wykładziny, ściany, stolarka drzwiowa itp.) w trakcie całego procesu remontowego. Posadzka i 

wykładzina ciągów komunikacyjnych użytkowana przez Wykonawcę winna być uprzątnięta po 

zakończeniu każdego dnia roboczego. Prace uciążliwe dla użytkowników obiektu należy wykonywać 

w godzinach 10°°- 16°°. Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane przez Wykonawcę zostaną 

usunięte na jego koszt. Wykonawca winien tak organizować prace, aby było możliwe swobodne 

przemieszczanie się pracowników po korytarzach.  

2.  W przypadku konieczności odcięcia w budynku dopływu wody lub zasilania energia elektryczną, 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z terminów i czasu, w jakim zostanie on pozbawiony 

wody i zasilania elektrycznego.  

4.  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń w okresie trwania 

robót, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego.  

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały jakość i właściwość do robót. Miejsce 

czasowego składowania będzie zlokalizowane na terenie budynku w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym i zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

IV. Wymagania dotyczące materiałów:  

Zgodnie z specyfikacja techniczną projektu wykonawczego. Materiały powinny posiadać świadectwa 

potwierdzające dopuszczenie ich do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 

V. Ochrona przeciwpożarowa  

1) Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

2) Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy w miejscach prowadzenia prac.  

3) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

4) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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