
 

 

       Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji oraz wykonanie remontu i izolacji 
fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego, remont budynku mieszkalno - 
gospodarczego wraz z zagospodarowaniem podwórka i remontem wjazdu na teren 
nieruchomości znajdującej się przy ulicy 3 Maja 24-24A w Wejherowie na działce  
nr 263, obręb 16, zgodnie z projektem i programem prac konserwatorskich, 
znajdującej się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, 
wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny 
numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku  
z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa.  
 

I. Przygotowanie administracyjno-prawne: 
1. Nadzór konserwatorski – zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i pokrycie 

wszelkich kosztów z nim związanych.  
2. Zajęcie pasa drogowego – uzyskanie decyzji wraz z dokonaniem opłaty. 
3. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego.  
II. Remont budynku głównego mieszkalnego wielorodzinnego - oznaczonego w 
projekcie nr 2: 
II.I. Rusztowania: 

1. Przygotowanie placu budowy. 
2. Rozstawienie rusztowań ramowych przyściennych RR – 1/30 wysokości  

do 16m. 
3. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 
4. Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys. do 

15 m. 
5. Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji 

drewnianej. 
6. Osłony okien folią polietylenową. 

II.II. Roboty elewacyjne:  
1. Odbicie luźnych odstających tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo – 

wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. 
2. Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach muru z cegły w celu wykonania 

naprawy pęknięć. 
3. Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin – mury gładkie. 
4. Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich  

lub żebrowanych o śr. 8 mm wklejane zaprawą systemową. 
5. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian. 
6. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – impregnacja 

grzybobójcza. 
7. Wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych z zaprawy trasowo – wapiennej 

o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich jako podkład pod ocieplenie. 
8. Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy trasowo – 

wapiennej na ościeżach o szer. 25 cm jako podkład pod ocieplenie. 
9. Ocieplenie ścian budynku z cegły płytami styropianowymi EPS 100-038 

grubości 5 cm metodą lekką – mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 



 

 

wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej elewacji zachodniej  
i północnej. 

10. Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm płytami styropianowymi  
EPS 100-038 grub. 2 cm metodą lekką – mokrą wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej elewacji 
zachodniej i północnej. 

11. Wyprawy tynkarskie renowacyjne ciepłochronne grub. 2 cm na ścianie 
frontowej – część nieocieplona. 

12. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o gr. 2 ceg. na zaprawie cementowo – 
wapiennej pod parapetem okna kuchennego w celu osadzenia nawietrzaka. 

13. Nawietrzaki podokienne typ A. 
14. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 
15. Montaż listwy początkowej. 
16. Wykonanie warstwy zbrojącej – dodatkowa warstwa siatki w narożnikach 

otworów okiennych. 
17. Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach narożnych na uszkodzenia na 

wysokości 2 m docieplenia. 
18. Malowanie elewacji farbą krzemianowo – zolową w kolorze zgodnym  

z projektem. 
19. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokołów z cegły i kamienia. 
20. Wykucia starych spoin na murach z cegły zabytkowej – mury gładkie. 
21. Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin – mury gładkie. 
22. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej – mury gładkie. 
23. Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin. 
24. Wzmocnienie cokołu z cegły z użyciem preparatów wzmacniających. 
25. Naprawa powierzchni murów zabytkowych. 
26. Zapuszczenie niewielkich włosowatych szczelin przy użyciu dyspersji żywicy 

epoksydowej. 
27. Uzupełnienie ubytków w cegłach w kolorze zbliżonym do uzupełnianej cegły. 
28. Hydrofobizacja murów ceglanych cokołu. 
29. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy – parapety.  

II.III. Roboty blacharskie:  
1. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. 
2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. 
3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. 
4. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo – tytanowej. 
5. Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy cynkowo – tytanowej. 
6. Obróbki z blachy cynkowo – tytanowej. 
7. Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową. 

II.IV. Izolacja przeciwwilgociowa - pionowa:  
1. Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z kamienia polnego. 
2. Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych. 
3. Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 

fundamentów w gruncie kat. III. 
4. Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych z kamienia przy użyciu 

szczotek stalowych. 
5. Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin – uzupełnienie. 
6. Wykonanie szpachli wyrównawczej i renowacyjnej. 



 

 

7. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane  
na zimno grubowarstwową masą uszczelniającą. 

8. Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m 
i ubiciem warstwami w gruncie kat. III. 

9. Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych we wjeździe o grubości 
ponad 15 cm. 

10. Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie  
i zagęszczenie ręczne pod nawierzchnię brukową i chodnik. 

11. Nawierzchnie z brukowca, kamienia łamanego – uzupełnienie. 
12. Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo – piaskowej  

w wypełnieniem spoin zaprawą cementową – od frontu. 
13. Opaska – podsypka filtracyjna z kruszywa łamanego szer. 50cm, grub. 40 cm 

– elewacja od strony podwórza. 
14. Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa 

cementowo – piaskową – opaska. 
III. Remont budynku mieszkalno-gospodarczego-oznaczonego w projekcie nr 2: 
III.I. Rusztowania: 

1. Przygotowanie placu budowy. 
2. Rozstawienie rusztowań ramowych przyściennych RR – 1/30 wysokości  

do 10 m. 
3. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 
4. Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 10 m. 
5. Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m konstrukcji 

drewnianej. 
6. Osłony okien folią polietylenową. 

III.II. Roboty elewacyjne: 
1. Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach muru z cegły w celu wykonania 

naprawy pęknięć. 
2. Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin – mury gładkie. 
3. Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych  

o śr. 8 mm wklejane zaprawą systemową. 
4. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian. 
5. Impregnacja grzybobójcza. 
6. Malowanie elewacji farbą krzemianowo – zolową w kolorze zgodnym  

z projektem. 
7. Naprawa powierzchni murów zabytkowych. 
8. Uzupełnienie ubytków w cegłach w kolorze zbliżonym do uzupełnianej cegły. 
9. Zapuszczenie niewielkich włosowatych szczelin w cegłach przy użyciu 

dyspersji żywicy epoksydowej. 
10. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej – mury gładkie. 
11. Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin – mury gładkie. 
12. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej – mury gładkie, zaprawą 

mineralną opartą o spoiwo wapienno – trasowe. 
13. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej – gzymsy, zaprawą 

mineralną, wapienno – trasową odporną na siarczany. 
14. Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej – sklepienia, łęki, zaprawą 

wapienno – trasową odporną na siarczany. 



 

 

15. Spoinowanie – wałki ceglane i kamienne z wykuciem spoin – partie cokołowe 
budynku zaprawą wapienno – trasową odporną na siarczany. 

16. Wzmocnienie powierzchni z cegły z użyciem preparatów wzmacniających. 
17. Hydrofobizacja murów ceglanych. 
18. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy – parapety i mur ogniowy. 

III.III. Roboty blacharskie: 
1. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. 
2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku. 
3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 

gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. 
4. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – pierwsza warstwa. 
5. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – następne warstwy. 
6. Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk. 
7. Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm. 
8. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy cynkowo – tytanowej. 
9. Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy cynkowo – tytanowej. 

10. Obróbki z blachy cynkowo – tytanowej. 
11. Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną. 
12. Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania 

preparatami opartymi o związki boru. 
13. Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio oczyszczonych i 

zagruntowanych powierzchni drewnianych okapów farba kryjącą 
przeznaczona do drewna w ekspozycji zewnętrznej w kolorze zgodnym z 
projektem. 

III.IV. Stolarka drzwiowa: 
1. Renowacja historycznych drzwi deskowych obejmująca oczyszczenie drewna 

z zabrudzeń oraz usunięcie wtórnych łuszczących się powłok 
zabezpieczających (metodą fizyko – mechaniczną, chemiczną lub z 
zastosowaniem past do usuwania starych powłok). 

2. Dezynfekcja drewna preparatem grzybobójczym opartym o związki boru i 
owadobójczym. 

3. Impregnacja wzmacniająca drewna. 
4. Wymiana zniszczonych desek na nowe i uzupełnienie ubytków w drewnie 

żywicą epoksydową, drobnych ubytków elastyczną szpachlówka. 
5. Zabezpieczenie powierzchni drewna powłokami elastycznymi, dyfuzyjnie 

biologicznie czynne przed atakiem mikroorganizmów. 
6. Dwukrotne malowanie na zagruntowane podłoże farbą kryjącą do drewna 

zewnętrznego w kolorze zgodnym z projektem. 
7. Renowacja i uzupełnienie okuć – demontaż zawiasów pasowych, zamknięć, 

zakrętek. 
8. Oczyszczenie z zabrudzeń starych powłok malarskich i korozji metodą 

ostrożnego piaskowania. 
9. Naniesienie inhibitora korozji. 
10. Zabezpieczenie okuć powłoką malarską przeznaczona do metalu. 
11. Odtworzenie brakujących elementów metodą kowalską. 
12. Montaż wyremontowanych okuć na drzwiach poddanych renowacji. 

III.V. Schody drewniane zewnętrzne: 
1. Oczyszczenie zabrudzeń metodą szlifowania. 
2. Dezynfekcja preparatem opartym o związki boru. 



 

 

3. Impregnacja drewna preparatem wzmacniającym; przeszlifowanie 
powierzchni. 

4. Wymiana silnie zniszczonych elementów schodów z zachowaniem 
występujących wielkości i przekrojów. 

5. Zabezpieczenie powierzchni drewna bezbarwnie olejem, lakierem lub lazurą 
do drewna przeznaczonych do ekspozycji zewnętrznej. 

IV. Zagospodarowanie terenu: 
IV.I. Nawierzchnia utwardzona: 

1. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kat. III – IV. 

2. Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i 
zagęszczenie ręczne pod nawierzchnię brukową – chodnik. 

3. Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego – utwardzenie istniejącego 
wjazdu. 

4. Opaska – podsypka filtracyjna z kruszywa łamanego wokół elewacji. 
5. Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową. 
IV.II. Zieleń: 

1. Ręczne zdjęcie warstwy ziemi z transportem taczkami – grunt niezadarniony. 
2. Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim. 
3. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem. 
4. Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi – róża czerwona, 

wydmuchrzyca piaskowa. 
5. Sadzenie krzewów liściastych – ligustr, winobluszcz trójklapowy na terenie 

płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów. 
V. Uporządkowanie placu budowy, wywóz gruzu z utylizacją, wywóz nadmiaru 
ziemi. 
 
 
 
 

Integralną częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 
1. Projekt budowlany wraz z decyzjami, pozwoleniami i opiniami – Załącznik            

nr 1.1.  
2. Przedmiar – Załącznik nr 1.2.  

 
 

 

Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych                  
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia dopisuje wyrazy "lub równoważne". 
Określone w dokumentacji projektowej typy materiałów i urządzeń podano dla 
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich 
zastąpienia przez materiały i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach 
technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. 
Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za 
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod 
każdym względem.  



 

 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.  


