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1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn. Zmiana sposobu 
użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na pomieszczenia 
przeznaczone na internat w m. Iłowo-Osada, przy ul. Leśnej na dz. Nr 
444/3 

 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie:  dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.  

 

3. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale 
Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Działdowie, 
ul.Kościuszki 3  

 

4. Lokalizacja  

 

Inwestycja położona jest na działce nr 444/3, obręb: Iłowo-Osada, nr księgi 
wieczystej: 18817 Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Działdowie,  
forma władania nieruchomością - własność Skarb Państwa, istniejący teren jako 
zagospodarowany, częściowo utwardzony, istniejąca zieleń. 

Obiekt usytuowany jest w Iłowie-Osadzie przy ulicy Leśnej. Do budynku od 
strony południowej bezpośrednio przylega sala gimnastyczna należąca do szkoły. 
Strona zachodnia to plac szkolny, miejsca parkingowe i teren rekreacyjny podczas 
przerw.  

 

5. Opis budynku i stan techniczny  

 

Budynek Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie położony jest przy ulicy Leśnej. 
Budynek szkoły jest podpiwniczony, trzykondygnacyjny ze stromym dachem 
krytym dachówką. Konstrukcja tradycyjna murowana ze stropami między 
kondygnacyjnymi – żelbetowymi. 

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obejmuje część II kondygnacji 
naziemnej budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda Domańskiego w 
Iłowie-Osadzie. 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu, o którym mowa wyżej w części objętej 
projektem ma na celu dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb internatu. 

 Stan techniczny całego budynku dobry. Stan techniczny poszczególnych 
elementów oraz komunikacji w pełni nadaje się do zaplanowanej adaptacji. Ze 
względu na warunki ochrony przeciwpożarowej uwzględniając przeznaczenie 
funkcjonalne pomieszczeń, po przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania w 
przedmiotowym obiekcie występować będzie strefa pożarowa kwalifikowana 
kategorii zagrożenia ludzi (KZL) ZL III oraz ZL V.   
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6. Zakres prac  
 

Przebudowa drugiego piętra budynku szkoły na internat.  W części objętej 

niniejszym opracowaniem po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania 

zlokalizowane będą typowe pokoje mieszkalne ( 1 pokój 1 osobowy oraz 3 pokoje 

2 osobowe, 5 pokoi 3 osobowych i 3 pokoje 4 osobowe) oraz pomieszczenia 

higienicznosnitarne i przestrzenie ruchu . 

Zakres prac: 

a) Wykonie schodów zewnętrznych żelbetowych. Ławy fandamentowe o 
przekroju 50x40 cm z betonu kl. B20, zbrojone. Zbrojenie ław 4 pręty Ø12 mm, 
strzemiona Ø8 mm co 30 cm. Ławy posadowione na podkładzie gr. 10 cm z 
chudego betonu. Słupy żelbetowe 24x24 cm, zbrojone 4 Ø 12 mm, strzemiona 
Ø 8 co 15 cm. 

b) Wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianie zewnętrznej wg projektu  

c) Wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych i nowych 
pomieszczeń zgodnie z nową funkcją budynku, 

d) Wykonanie ścianek działowych z lukswerów, 20cm x 20cm x 5cm, 

e) Wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej dostosowanej do nowej 
funkcji i aranżacji pomieszczeń, 

f) Wykonanie nowych ścian działowych w konstrukcji murowanej wydzielonych 
z przestrzeni obecnych pomieszczeń. Dodatkowe pomieszczenia niezbędne 
dla adaptowanej funkcji, 

g) Pełen zakres prac wykończeniowych w kondygnacji objętej projektem, 

h) Przeróbki instalacji elektrycznej wg projektu, 

i) Przeróbki instalacji sanitarnej wg projektu, 

j) wykonanie hydrantu na adaptowanej kondygnacji zgodnie z dokumentacją 
branży sanitarnej 

k) montaż brodzików natryskowych oraz umywalek pojedynczych z syfonem 
gruszkowym  

l) oznaczone narożniki na rysunkach – wykonać jako izolacja cieplna – wełna 
mineralna 

 
7. Dane liczbowe projektowanych pomieszczeń  

a) Projektowana powierzchnia pomieszczeń internatu – 511,35 m2 
b) Kubatura – 2029,50 m3  
c) Wysokość pomieszczeń – 3,31 m  
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8. Uwagi do wyceny  

8.1. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną.  

8.2. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie budynku. 

8.3. Zakres wartościowy umowy obejmuje również wszelkie koszty niezbędne do 
wykonania zadania m. in:  

a) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem 
budowy, 

b) koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych 
mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,  

c) utrzymanie w należytym porządku terenu budowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania czystości oraz usuwanie na bieżąco zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci, 

d) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

e) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów 
oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu 
robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku 
nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

f) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia,  

g) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie 
terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu odbioru, 

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

i) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: 
niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, 
wydanych decyzji oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką 
inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego 
wykonania robót.   

j) prowadzenie dziennika budowy oraz rejestru ewentualnych protokołów 
konieczności  

8.4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia według 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, kosztorysu ofertowego, SIWZ, zgodnie z przepisami, normami  
i sztuką budowlaną. 

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
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c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą 
przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

e) Realizacja zadania podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1332 z późn. zm.).  

8.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą 
starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej 
informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót. 

8.6. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

8.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  
i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych. 

8.8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest 
konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego 
przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na 
występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w 
trakcie realizacji.  

 

9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach 
stanowiących  załączniki 3a, 3b. 


