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Załącznik nr 2.1 do umowy nr ………………. 

 

 

                                          Opis przedmiotu zamówienia 
                        Do postępowania nr SIWZ/MDK/ZP/1/2014 dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych 

zadaniem pn.: „Remont budynku Muszli Koncertowej  przy Promenadzie w  

Świnoujściu.” 

 
Zakres robót obejmuje:  

 

I.  Roboty budowlane i instalacyjne: 

1) Podpiwnicznie: 

a)   Pomieszczenie 01 i 02 –garderoby. 

- rozbiórka istniejącej ścinki działowej z płyt gk na ruszcie metalowym wraz z drzwiami, 

- rozbiórka płyt gk położonych na ścianach od strony długiego korytarza, 

- odgrzybienie odkrytych ścian,  

- położenie nowych okładzin ścian z płyt gk gr. 12 mm wodoodpornych na ruszcie 

metalowym, z wcześniejszym ułożeniem instalacji elektrycznej oświetleniowej dla 

montowanych później na tej ścianie lustrach, 

- położenie nowej posadzki z płytek gresowych szlifowanych, metodą kombinowaną wraz 

ze spoinowaniem i cokołem wysokości około 10 cm, 

- montaż wentylacji grawitacyjnej sufitowej (1 kratka) z przewodem pcv lub spiro 

wyprowadzonym ponad dach – część nad dachem rura ocynkowana z daszkiem, druga 

kratka wentylacyjna  z wbudowanym wentylatorem kanałowym – instalacja analogiczna 

jak w grawitacyjnej, dodatkowo zamontować czujnik wilgotności powietrza regulujący 

częstotliwość włączania, 

- montaż nowych drzwi wewnętrznych z otworami nawiewnymi w ich pasie dolnym (drzwi 

fabrycznie wykończone z okleiną np. olcha, klamka, zamek z wkładką patenową, 

ościeżnica stalowa), 

- ściany od strony sceny obłożone na pełnej wysokości wykładziną ozdobną rulonową 

ścienną, zmywalną, na  wykonanej wykładzinie ścian zamontować wieszaki (na listwie z 

laminowanej płyty meblowej w kolorze blatu długiego garderoby, przykręcone haczyki 

szatniowe metalowe w kolorze konstrukcji stalowej blatu długiego garderoby), długość 

listew z wieszakami około 6,50 mb,   

- pozostałe ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi. 

b)   Wyposażenie garderoby:  

 na długości ściany od strony długiego korytarza zamontować długi blat z laminowanej 

płyty meblowej, w kolorze jasnym (np. jasna olcha) z laminowanymi na gorąco jak blaty 

kuchenne obrzeżami. Konstrukcja wsporcza blatu stalowa malowana proszkowo w 

kolorze stali nierdzewnej. Blat szerokości około 50 cm, długości 12mb wysokość blatu ok. 

75 cm. Nad blatem zamontować lustra o wymiarze 80cmx55cm. mocowane do płyty np. 

osb gr. 1 cm bez ramy. Po obu stronach każdego zawieszonego lustra zamontować 

oświetlenie – oprawy oświetleniowe np. halogenowe. Ilośc luster: 10 szt. ilość opraw 

oświetleniowych: 10 x2 = 20 szt.  

c)    Instalacja elektryczna:  

 w pomieszczeniu garderoby istnieje instalacja gniazd wtykowych    do zachowania, 

pozostaje również istniejąca instalacja oświetleniowa, należy dodatkowo doprowadzić 

okablowanie do oświetlenia przy lustrach wraz z nowymi oprawami, należy   również 

wymienić istniejące oprawy oświetleniowe w tym pomieszczeniu na plafoniery sufitowe 
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hermetyczne (ostateczny model do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji 

robót).   

 Kolorystyka ścian, sufitu  i posadzek do uzgodnienia  z zamawiającym na etapie   

realizacji. 

  d)  Pomieszczenie 04 –korytarz. 

-    posadzka z płytek gresowych, ściany i sufit malowane farbami emulsyjnymi, 

-  drzwi do pomieszczenia pod sceną do wymiany na nowe wewnętrzne z dolnym    

nawiewem (otwory w tulejach), 

  e)    Pomieszczenie 03 – magazyn: posadzka z płytek gresowych, ściany i sufit malowane  

        farbami emulsyjnymi, drzwi do pomieszczenia pomalować farbą olejną. 

2. Przyziemie. 

a)   Pomieszczenie 1.4 – sanitariat. 

- rozbiórka istniejących ścianek działowych, 

- demontaż urządzeń sanitarnych do wymiany, 

- skucie okładzin ścian i posadzek z płytek glazurowanych i gresowych, 

- demontaż instalacji wod-kan., 

- zamurowanie otworu drzwiowego zewnętrznego bloczkami gazobetonowymi z 

otynkowaniem, 

- wykucie nowego otworu w ścianie wewn. i osadzenie nadproża drzwiowego,  

- osadzenie nowych drzwi wewn. wraz z ościeżnicą stalową, skrzydło drzwiowe z 

nawiewem dolnym, drzwi z zamkiem patentowym, 

- wymiana stolarki okiennej na pcv (dwa okna 100x80),  

- położenie nowej instalacji kanalizacyjnej pcv dla odpływu z miski ustępowej i umywalki 

we wnęce pomieszczenia instalację podłączyć do nowego przykanalika na zewnątrz 

budynku (około 3 mb), 

- j.w. lecz instalacji wodnej, instalacja z PE łączona metodą zgrzewania, podłączenie do 

istniejącej instalacji wodnej, 

- montaż ścianki działowej z płyt gk na ruszcie stalowym wypełnienie z wełny mineralnej, 

ścianka wraz z osadzeniem drzwi łazienkowych, 

- położenie w wydzielonym pomieszczeniu sanitarnym płytek posadzkowych gresowych, 

szlifowanych oraz obłożenie ścian płytkami glazurowanymi do sufitu, 

- zamontowanie umywalki 50cm z półnogą i baterią umywalkową stojącą, miski ustępowej 

typu kompakt, wodnych zaworów odcinających, 

- ścianę okienną do wysokości parapetu obłożyć tynkiem mozaikowym mineralno – 

żywicznym w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, powyżej parapetu położyć gładź 

szpachlową  i pomalować farbą emulsyjną 2x, 

- ściany naprzeciwko okiennej obłożyć do wys. 1,80m wykładziną ścienną pcv rulonową, 

wodoodporną z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni, do ściany  dopasować blat 

stołowy z płyty meblowej laminowanej jasnej (np. olcha jasna) na konstrukcji wsporczej 

stalowej malowanej proszkowo- długość blatu około 3mb, blat szer. około 50 cm , 

wysokość blatu około 75 cm, nad blatem zamocować 2 lustra o wym. 80x55cm z 

oświetleniem bocznym z dwóch stron każdego lustra, na pozostałej ścianie zamontować 

wieszaki szatniowe przykręcane do ściany na płycie laminowanej meblowej w kolorze 

blatu, długość listwy z wieszakami około 2mb, posadzki z płytek gresowych szlifowanych 

metodą kombinowaną (w caro), 

- oba uzyskane pomieszczenia (sanitarne i garderoby) wyposażyć w wentylację 

grawitacyjną poprzez zamontowanie po 1 kratce w suficie z odprowadzeniem ponad dach 

– przewody pcv lub spiro ponad dachem blacha ocynkowana, dodatkowo w 

pomieszczeniu garderoby zamontować wentylator kanałowy załączany poprzez czujnik 

higroskopijny, 
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- pozostałe ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi. 

Istniejąca instalacja elektryczna do wykorzystania, dodatkowo wykonać oświetlenie 

luster, oraz podłączenie ogrzewacza przepływowego dla uzyskania ciepłej wody przy 

umywalce. 

b)  Pomieszczenie 1.3 korytarz: 

-    remont posadzki: - na istniejącej  posadzce betonowej położyć płytki gresowe 

antypoślizgowe metodą kombinowaną , na zaprawie klejowej ze spoinowaniem, 

cokolikiem wys. ok. 10 cm oraz  wcześniejszym przygotowaniem podłoża. 

   -    schody do poziomu podpiwniczenia 6x15x25 wraz ze spocznikiem również obłożyć   

płytkami gresowymi z atestem antypoślizgowym, przy schodach cokolik wys. ok. 8 cm. 

 -   wykonać balustradę schodową ze stali nierdzewnej oraz poręcz zabezpieczającą przed 

upadkiem pomiędzy poziomem korytarza a podpiwniczeniem. 

 -   ściana okienna korytarza (zewnętrzna) do wysokości luksferów wykończona tynkiem 

mozaikowym mineralno – żywicznym z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni dla 

położenia ww. tynku.  

 -   ściana wewnętrzna korytarza: wnęki pomiędzy podporami wyłożyć wykładziną rulonową 

wodoodporną  do wysokości pustaków szklanych okiennych ściany przeciwnej, same 

podpory wykończyć tynkiem mineralno – żywicznym. Przed ułożeniem okładzin należy 

właściwie przygotować powierzchnię ścian. 

 -   pozostałe powierzchnie ścian i sufitów korytarza należy wykończyć gładzią tynkarską 3 

mm, i wymalować 2x farbą emulsyjną.   

-   we wnękach ścian wyłożonych wykładziną zamocować wieszaki wykonane z płyty 

meblowej laminowanej, w jasnym kolorze, gr. około 2 cm i szerokości około 20 cm  

przykręconych do niej haków szatniowych w kolorze np. czarnym, pod wieszakami w 

trzech wnękach – dł. 3,03m, 3,23m i 3,06m  dostarczyć ławy drewniane na wymiar 

poszczególnych trzech wnęk. Ławy do siedzenia i składania garderoby szer. około 40cm, 

wys. typowego krzesła, drewniane w kolorze czarnym, impregnowane. 

-    oświetlenie: przy drzwiach wejściowych należy zdemontować istniejące plafoniery 

bocznego oświetlenia które kolidują z otwieranymi drzwiami i przenieść je na sufit 

korytarza.  We wnęce korytarza ściany wewnętrznej przy widocznym okablowaniu 

zawiesić przygotowane na płycie np. osb lustro o wymiarach 2,0 x 1,50 m z 

podświetleniem liniowym górnym (wzdłuż krótkiego boku lustra).  

c)  drewniane schody prowadzące na scenę muszli koncertowej: oczyścić mechanicznie ze 

starej farby olejnej, wyszpachlować szpachlą do powierzchni drewnianych, dokładnie 

wyszlifować, pomalować farbą podkładową do elementów drewnianych, pomalować 2 x 

farbą nawierzchniową do elementów drewnianych. Zamontować jednostronną poręcz 

schodową stalową malowaną proszkowo. Ściany korytarzyka przy schodach wykończyć 

gładzią tynkarską 3mm, pomalować farbą akrylową trudnościeralną. 

d)  drzwi wejściowe na scenę muszli koncertowej wymienić na nowe wraz z ościeżnicą, z 

uwagi na nie normatywne wymiary ww. drzwi należy wykonać je oddzielnym 

zamówieniem. Drzwi metalowe wzmocnione, z ościeżnicą stalową, z dwoma zamkami 

patentowymi, klamką. 

Istniejąca instalacja elektryczna do zachowania.  

Pomieszczenia sanitariatów przy wejściu głównym do muszli koncertowej nie są objęte 

zamówieniem. 

3.   Elewacja. 

Elewacja frontowa: 

a) Zerwanie starej powłoki farby, naprawa rys, pęknięć powierzchni tynku, zagruntowanie 

dla wzmocnienia podłoża,  położenie gładzi tynkarskiej do wypraw zewnętrznych 

elewacyjnych grubości 3 mm, wypracowanie wszystkich krawędzi na łukach muszli, 
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krawędzie powinny być równe, ostro zakończone, powierzchnia ścian elewacji gładka 

wolna od nierówności. Ściana wewnętrzna muszli wykończona gładzią tynkarską, 

starannie wyszlifowana, wolna od nierówności, wszelkie ubytki w tynku, uszkodzenia 

poszycia ściany po dokonanych odkrywkach naprawione, wygładzone, gotowe do 

malowania. Wystający cokół wys. około 40 cm naprawić w miejscach spękań i odspojeń, 

krawędź starannie obrobiona gładzią tynkarską. Elewacja i ściana wewnętrzna 

zagruntowane przed malowaniem, malowane farbami zmywalnymi, lateksowymi o 

własnościach samooczyszczania, o dużej odporności na ścieranie. Należy zachować 

istniejącą kolorystykę elewacji muszli.  

b)  Przed przystąpieniem do naprawy tynków zamontować 6 kotew gwintowanych (po 3 

szt. z każdej strony sceny)  wpuszczonych w żelbetowy płaszcz konstrukcji muszli na 

wysokości około od 4-6 m  do których mocowany zostanie osprzęt oświetlenia sceny. W 

części tylnej muszli około 20 cm od ściany na wysokości załamania kopuły, po jego 

całym obwodzie (około 2,7-3,0 m od podłogi)  zamontować sztankiet dla mocowania 

elementów dekoracji i oświetlenia wykonany z rury ocynkowanej na gorąco fi 45mm 

mocowanej do ściany, malowanej w kolorze elewacji wnętrza muszli.  

c) Podłoga drewniana sceny: powierzchnię podłogi wycyklinować zmniejszając 

„wyłódkowanie” desek podłogowych następnie powierzchnię odpylić odkurzaczem  

pomalować 1 krotnie środkiem olejowym do impregnacji i zabezpieczania drewnianych 

podłóg, ponownie przeczyścić bardzo drobnym papierem ściernym odpylić i pomalować 

drugi raz, czyszczenie i malowanie obejmuje wszystkie elementy podłogi.          

 

Elewacja tylna: 

a) Zeskrobanie starej łuszczącej się farby, naprawa spękanych zawilgoconych tynków, 

położenie gładzi tynkarskiej dla wypraw elewacyjnych, malowanie farbami jak dla 

elewacji frontowej. W pasie dolnym ściany tylnej przy powierzchni utwardzonej ułożyć 

cokół z płytek gresowych na zaprawie klejowej ze spoinowaniem o wysokości jednej 

płytki. 

b) Wykonać renowację istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych (wejście główne, i 

do sanitariatów) : czyszczenie skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy z istniejącego lakieru i 

farby, zagruntowanie środkiem bezbarwnym do drewna np. Caponem oraz 2 krotne 

pomalowanie lakierem do drewna przeznaczonym do stosowania na zewnątrz.  

c) Dokładne czyszczenie ze starej farby i malowanie emalią ftalową istniejących krat 

okiennych i drzwiowych.    

d) Zdjąć istniejące oprawy oświetleniowe zewnętrzne. Założyć 4  oprawy  oświetleniowe 

zewnętrzne z czujnikiem ruchu.  

 

4.   Utwardzenie terenu od strony tylnej muszli.    

Rozbiórka istniejącego chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na długości 19 mb i 

szer. 1 m. Wykonanie w tym miejscu nowego chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm 

typu starobruk melanż nawiązujący wzorem i kolorem kostki do istniejącego chodnika. 

Kostka betonowa układana  na podsypce piaskowej gr. 5 cm, podbudowa z zagęszczonego 

żwiru grubości 10 cm, obrzeża chodnikowe betonowe. Powierzchnia chodnika: 19 m x 1,0 

m = 19 m2. Chodnik powinien być ułożony ze spadkiem od budynku.  

 

5.    Renowacja ławek  

       Zamówienie obejmuje również renowację elementów drewnianych 140 szt. ławek.   

Renowacja polega na usunięciu papierem ściernym łuszczącej się farby łat drewnianych 

oparcia ławek, przeszlifowanie papierem ściernym całości pow. drewnianych, malowanie  
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emalią ftalową podkładową do powierzchni drewnianych, malowanie emalią ftalową  

nawierzchniową do powierzchni drewnianych, całość w kolorze białym. 

 

6.   Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego: 

W części tylnej muszli koncertowej wykonać   ogrodzenie panelowe, panele 

ogrodzeniowe  wys. 1,75 m, wykonane z prętów stalowych  fi 6 mm ocynkowanych 

powlekanych farbą poliestrową w  kolorze RAL 6005, mocowane na słupkach 

ogrodzeniowych zabetonowanych w gruncie na głębokości gwarantującej sztywność i 

stabilność ogrodzenia,  słupki ocynkowane ogniowo z malowaniem poliestrowym w 

kolorze paneli zakończone od góry daszkiem. 

     Długość ogrodzenia: około  36mb + 2 furtki ogrodzeniowe szer. 1,10 m w świetle   

       słupków, furtki wyposażone w zamek patentowy. 

Ogrodzenie po wykonaniu powinno być tak zakotwione poprzez cokół i słupki , aby 

wykazywało właściwą sztywność i stabilność. 

 

7.   Dostawa do muszli koncertowej 100 szt. krzeseł:  konstrukcja z owalnych stalowych 

rurek,  siedzisko i oparcie z plastiku, kolor czarny, bez podłokietników, dające się  

sztaplować, ostateczny rodzaj krzesła do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji   

przedsięwzięcia.         

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

 


