
 

 

       Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest remont i kolorystyka elewacji południowej - frontowej 
budynku mieszkalno - usługowego położonego przy ulicy Sobieskiego 318 w 
Wejherowie na działce nr 107, obręb 16, znajdującego się na terenie układu 
urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego 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 
wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa.  
 

I. Przygotowanie administracyjno-prawne: 
1. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego.  
2. Nadzór konserwatorski – zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i pokrycie 

wszelkich kosztów z nim związanych.  
II. Remont elewacji południowej - frontowej: 
II.I Rusztowania: 

1. Przygotowanie placu budowy. 
2. Postawienie rusztowań. 
3. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych. 
4. Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych 

wysokości do 15 m. 
5. Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o 

konstrukcji drewnianej. 
6. Osłony okien folią polietylenową. 

II.II. Roboty elewacyjne: 
1. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian z cegły licówki. 
2. Zeskrobanie farby metodą mechaniczną i chemiczną preparatami do 

usuwania powłok, dopuszcza się pudrowanie i technikę gommage elewacji na 
poziomie parteru. 

3. Impregnacja grzybobójcza i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie. 
4. Gruntowanie preparatem wzmacniającym. 
5. Naprawianie uszkodzonych w murze cegieł. 
6. Przyklejanie taśm z włókien węglowych na powierzchniach pionowych. 
7. Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej – mury z wystrojem 

architektonicznym. 
8. Oczyszczenie ścierne lub chemiczne wykutych spoin – mury z wystrojem 

architektonicznym. 
9. Spoinowanie murów z cegły zabytkowej – mury z wystrojem 

architektonicznym. 
10. Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin. 
11. Odrestaurowanie opasek okiennych polegające na oczyszczeniu poprzez 

zmycie, wtórne szlichty cementowe i inne zaprawy usunąć, miejsca odspojone 
i pęcherze skotwić mechanicznie bolcami ze stali nierdzewnej, pustkę podkleić 
wodną dyspersją żywicy akrylowej i wypełnić zaprawą iniekcyjną. 
Uzupełnienia miejscowo scalić kolorystycznie z oryginałem przy użyciu 



 

 

pigmentowej wodnej dyspersji żywicy akrylowej w odpowiednio dobranym 
stężeniu. 

12. Odrestaurowanie naczółek nadokiennych, zakres rzeczowy j.w. 
13. Odrestaurowanie konsoli okiennych, zakres rzeczowy j.w. 
14. Odrestaurowanie konsoli - gzyms wieńczący, w zakresie j.w. 
15. Odrestaurowanie boni, w zakresie j.w. 
16. Odrestaurowanie gzymsów metodą ciągnioną, w zakresie j.w. 
17. Odrestaurowanie gzymsu drewnianego, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków 

pyłem drewnianym z masą akrylową i konserwacja środkiem impregnacyjnym. 
18. Rozebranie obróbek blacharskich, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku. 
19. Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy. 
20. Pokrycie gzymsów łącznie z parapetami z blachy cynkowo – tytanowej łącznie 

o szerokości w rozwinięciu 25 cm. 
21. Podokiennik kamienny granit okna wystawowego w kolorze schodów. 

II.III. Stolarka drzwiowa – wejście do budynku: 
1. Usunięcie skorupy wtórnych powłok malarskich mechanicznie i chemicznie 

(mieszaniną rozpuszczalników organicznych) drzwi wejściowe do budynku 
dwustronnie, do lokalu jednostronnie od strony zewnętrznej. 

2. Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym. 
3. Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych ze sklejki na drewno lite grubości 28 mm  

bez rozbierania skrzydeł. 
4. Uzupełnienie ubytków drewna zaprawą na bazie poliuretanu z wypełnieniem w 

postaci pyłu drzewnego. 
5. Dwukrotne malowanie powierzchni – kryjąco farbami alkidowymi w kolorze 

oryginalnym po wykonaniu odkrywek. 
6. Kompleksowa konserwacja okuć drzwiowych. 

II.IV. Roboty towarzyszące: 
1. Demontaż daszku nad wejściem do lokalu notariusza, demontaż szyldów i 

przewodów elektrycznych na gzymsie nad parterem. 
2. Uporządkowanie placu budowy, wywóz materiałów porozbiórkowych z 

utylizacją. 
 

 
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.  
 


