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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  
Znak sprawy: A-AZ-22-36/10/20 

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

I. MALOWANIE W STANDARCIE 

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Strona tytułowa 
2. Część opisowa 
3. Część informacyjna 
 
 
2. Część opisowa 
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Sukcesywne malowanie pomieszczeń w budynkach Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie -  w 
standardzie 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

A. wyniesieniu uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Wykonawcę urządzeń oraz  
mebli  (urządzenia  oraz  meble  podlegać  będą  wyniesieniu  z  pomieszczeń  lub  co  najmniej 
przesunięciu  w  sposób  umożliwiający  dostęp  do  wszystkich  powierzchni ścian  i sufitów) i 
ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie robót malarskich w dwóch 
zakresach:  

B. zabezpieczeniu podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu i armatury folią; 
C. wykonanie robót malarskich w standardzie na który składa się: 

➢ przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez zmycie starej 
powłoki malarskiej, zagruntowanie, drobne naprawy tynku; 

➢ dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów; 
D. Malowanie farbą stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie: 

a) Zabezpieczenie folią podłogi i taśmą malarską styku stolarki ze ściana; 
b) Oczyszczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej , usunięcie łuszczącej się farby; 
c) Dwukrotne malowanie farba uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni 1.0 
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m2 – obustronnie. 
E. Malowanie grzejników żeliwnych żeberkowych w zakresie; 

a) Zabezpieczenie folią podłogi pod grzejnikiem; 
b) Oczyszczenie powierzchni grzejnika szczotką stalową, usuniecie łuszczącej się farby – (w 

tym rur); 
c) Dwukrotne malowanie farba olejną grzejników radiatorowych oraz rur. 

F. Mycie stolarki okiennej i drzwiowej po robotach malarskich oraz uprzątnięcie pomieszczeń w tym 
wywóz odpadów we własnym zakresie. 

G. Wniesienie i ustawienie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego mebli, sprzętu oraz 
urządzeń.  

2.3. Termin wykonania zamówienia 

       Termin wykonania zamówienia od daty podpisania Umowy  do dnia 27.12.2020 r. 

 

2.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

a) Wykonawca wykona prace określone w pkt 2.2 przy użyciu własnych narzędzi oraz transportu oraz 

z zachowaniem należytej staranności; 

b) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych; 

c)  Wykonawca z chwilą przejęcia powierzchni do malowania ponosi za  nie odpowiedzialność; 

d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

prowadzonych robót. 

 

2.5 Warunki płatności 

      Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

złożonych po zrealizowaniu i odbiorze (protokół zdawczo odbiorczy) zadania  

2.6 Szacowana ilość metrów – 3 450 m2 
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II. MALOWANIE O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE. 

   

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Strona tytułowa 
2. Część opisowa 
3. Część informacyjna 
 
 
2. Część opisowa 
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Sukcesywne malowanie pomieszczeń w budynkach Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, ul. Powsińskiej 61/63 w Warszawie -  w 
podwyższonym standardzie. 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

H. wyniesieniu uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) przez Wykonawcę urządzeń oraz  
mebli  (urządzenia  oraz  meble  podlegać  będą  wyniesieniu  z  pomieszczeń  lub  co  najmniej 
przesunięciu  w  sposób  umożliwiający  dostęp  do  wszystkich  powierzchni ścian  i sufitów) i 
ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie robót malarskich w dwóch 
zakresach:  

I. zabezpieczeniu podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu i armatury folią; 
J. wykonanie robót malarskich w podwyższonym standardzie na który składa się; 

➢ zerwanie powłok malarskich, przetarcie tynków w tym miejscowa naprawa ubytków 
tynku; 

➢ gruntowanie scian i sufitów – przygotowanie powierzchni pod gładzie gipsowe; 
➢ wykonanie gładzi gipsowch dwuwarstwowych na ścianach i sufitach; 
➢ gruntowanie ścian i sufitów – przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie; 
➢ dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów. 

K. Malowanie farbą stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie: 
d) Zabezpieczenie folią podłogi i taśmą malarską styku stolarki ze ściana; 
e) Oczyszczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej , usunięcie łuszczącej się farby; 
f) Dwukrotne malowanie farba uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni 1.0 

m2 – obustronnie. 
L. Malowanie grzejników żeliwnych żeberkowych w zakresie; 
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d) Zabezpieczenie folią podłogi pod grzejnikiem; 
e) Oczyszczenie powierzchni grzejnika szczotką stalową, usuniecie łuszczącej się farby – (w 

tym rur); 
f) Dwukrotne malowanie farba olejną grzejników radiatorowych oraz rur. 

M. Mycie stolarki okiennej i drzwiowej po robotach malarskich oraz uprzątnięcie pomieszczeń w tym 
wywóz odpadów we własnym zakresie. 

N. Wniesienie i ustawienie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego mebli, sprzętu oraz 
urządzeń.  

2.3. Termin wykonania zamówienia 

       Termin wykonania zamówienia od daty podpisania Umowy  do dnia 27.12.2020 r. 

 

2.4. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

e) Wykonawca wykona prace określone w pkt 2.2 przy użyciu własnych narzędzi oraz transportu oraz 

z zachowaniem należytej staranności; 

f) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów przeciwpożarowych; 

g)  Wykonawca z chwilą przejęcia powierzchni do malowania ponosi za  nie odpowiedzialność; 

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

prowadzonych robót. 

 

2.5 Warunki płatności 

      Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych 

złożonych po zrealizowaniu i odbiorze (protokół zdawczo odbiorczy) zadania  

 

2.6 Szacowana ilość metrów – 500 m2 

 


