
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń oddziału 
psychiatrii dziecięcej do wymogów związanych epidemią wirusa SARS-CoV-2 takich jak: 
 

a) Łazienek 
b) Sal chorych 
c) Korytarza 
d) Pomieszczenia-separatki 
 
1. Zakres robót branży budowlanej do wykonania obejmuje  : 

-roboty rozbiórkowe odtworzeniowe polegające na: skuciu kafelek ściennych i posadzkowych, odbicie 
tynków wewnętrznych, demontaż stolarki drzwiowej; 

- roboty murowe 
- wykonanie tynków, gładzi; 
- wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych; 
- wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją poziomą; 
- wymiana wykładziny posadzkowej PCV; 
- wymiana stolarki  drzwiowej; 
- roboty malarskie 
-wymiana instalacji sanitarnej. 
Szczegółowy zakres prac został ujęty w przedmiarze robót. 

 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolorystki w zakresie: 
- koloru kafelek ściennych i posadzkowych w łazienkach, 
- koloru wykładziny PCV, 
- koloru stolarki drzwiowej, 
- koloru farby ściennej. 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego wzoru 
i koloru przed przystąpieniem do robót. 
 
Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy/ zewnętrzne powierzchni stanowiące przedmiot inwestycji były łatwo 
zmywalne, odporne na odbarwienia i plamy/korozję oraz nie powodowały zmiany struktury materiału po 
zastosowaniu środków dezynfekcyjnych i środków chemicznych, jak również aby powierzchnie nadawały się do 
fumigacji. 
 
 
Uwaga:  
 
Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego musi zapewnić ciągłość funkcjonowania oddziału/szpitala 
przez cały okres realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń personelu medycznego 
lub/i administracyjnego w okresie realizacji prac. 
 

 Stanowiska pracy należy zorganizować w sposób nie zagrażający otoczeniu, a w szczególności personelowi i 
pacjentom Szpitala.  

 Wykonawca  zobowiązany  jest  na własny koszt na  bieżąco  usuwać  poza  obszar szpitala materiały   
z demontażu do zamówionego kontenera  lub samochodu przez Wykonawcę, a  ponadto  utrzymywać  w  otoczeniu  
stanowiska pracy  należyty  porządek. Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu wykonywania tego 
obowiązku w szczególności z tytułu przestrzegania   przepisów prawnych regulujących zasady postępowania z 
odpadami. 

 Przy prowadzeniu wyburzeń przekuć, gładzi itp. stosować kurtyny lub odciągi ograniczające zapylenie. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco usuwać poza budynek materiały z demontażu oraz wyburzeń, a ponadto utrzymywać 
w otoczeniu stanowiska pracy należyty porządek. Podłogi w miejscach prowadzenia robót należy zabezpieczać 
osłonami ułożonymi na posadzce (papier, płyty pilśniowe, inne podobne materiały) oraz sprzątać na bieżąco.  



 

 Przy prowadzonych robotach należy utrzymywać reżim sanitarno-higieniczny. 

 Zamawiający  zapewnia  pobór  prądu  i  wody   oraz  wskaże  miejsce  na  zaplecze  budowy   
i  materiały  z  rozbiórki.  
 

 
 

 


