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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

              

                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – OPZ 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących prace 

remontowe, budowlane i instalacyjne, polegające na przebudowie ze zmianą użytkowania 2 

piętra (poddasza) Domu Pomocy Społecznej KSNAW w Brwinowie 05-840, przy ulicy 

Wiosennej 21. 

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia: 

- prace remontowo-budowlane i instalacyjne objęte zamówieniem prowadzone będą w 

czynnym obiekcie służącym stałemu zamieszkaniu mieszańców DPS w Brwinowie. 

Zamawiający nie przewiduje czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania na okres realizacji 

robót w całości, ani w części; 

- wszystkie uzgodnienia mające wpływ na rozwiązania funkcjonalne, jakościowe, estetyczne, 

kolorystyka wymagają akceptacji  Zamawiającego w formie  pisemnej, przed przystąpieniem 

do ich wykonania; 

- roboty budowlane oraz prace towarzyszące należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, 

zasadami wiedzy technicznej, normami i  przepisami prawa powszechnie obowiązującego; 

- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem ministra Infrastruktury z dnia 

6-go lutego2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) oraz Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U. tj. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z póź. zm.); 

- wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty i aprobaty. Do 

wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych rozumieniu ustawy z dnia 16-go kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. tj. z 2014 r. poz. 883); 

- wszystkie materiały zastosowane do prac remontowo-budowlanych i instalacyjnych będą 

fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku; 



- podczas realizacji robót wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy o ochrony przeciwpożarowej; 

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych w trakcie 

wykonywania prac. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i ustala się, że 

jest włączony w cenę oferty; 

- Wykonawca wykona wszystkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i 

zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i 

funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Transport i wywóz gruzu, materiałów oraz 

odpadów budowlanych leży po stronie Wykonawcy. Koszt robót towarzyszących, 

tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających nie podlega odrębnej zapłacie i ustala się, 

że jest wkalkulowany w cenę oferty; 

- Wykonawca przez cały okres realizacji robót będzie utrzymywał w porządku teren budowy i 

zaplecza oraz dbał o drożność ciągów komunikacyjnych w obiekcie;  

- harmonogram realizacji prac związanych z wykonaniem zadania zostanie sporządzony w 

porozumieniu z Zamawiającym w taki sposób, aby umożliwić normalną działalność Domu 

Pomocy Społecznej. 

3. Charakterystyka budynku 

Nieruchomość położona jest w Brwinowie, przy ulicy Wiosennej 21, na działce nr 229/6, 

229/7, 229/8, 229/9, obręb 0016, Brwinów 

 Istniejący budynek DPS należy do kategorii XI, jako obiekt służby zdrowia i pomocy 

społecznej. Współczynnik kategorii obiektu (k) 4: współczynnik wielkości obiektu (w) 2.5. 

Dom Pomocy Społecznej jest obiektem 4 kondygnacyjnym. Wszystkie kondygnacje nazwane 

jako; niski parter, parter, I piętro, II piętro (poddasze) są kondygnacjami naziemnymi. 

Obecnie obiekt użytkowany jest na 3 kondygnacjach, bez poddasza na II piętrze. Budynek 

został zaprojektowany i wybudowany w latach 2002-2012, zgodnie z obowiązującymi w tym 

czasie przepisami budowlanymi, jako 3-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Strop 

nad kondygnacją 3, projektowany był i został wykonany o parametrach wytrzymałościowych, 

przewidzianych dla stropów użytkowych. Gabaryty budynku zostały zrealizowane zgodnie z 

projektem pierwotnym, zachowując geometrię więźby dachowej o gabarytach pozwalających 

na adaptację poddasza na cele mieszkalno-użytkowe bez naruszania bryły budynku. Poddasze 

znajdujące się na 2 piętrze budynku (4 kondygnacja) projektowana jest jako kontynuacja 

istniejącego programu użytkowego DPS. Kondygnacja ta skomunikowana jest z niższymi 

poziomami istniejącymi klatkami schodowymi i windą o parametrach przystosowanych dla 

osób niepełnosprawnych, elementy te nie wymagają przebudowy funkcjonalnej. 

ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA: 

• Przebudowa stropodachu i stropu nad poddaszem 

Projekt zakłada podniesienie klasy odporności ogniowej stropu i stropodachu do REI 60 , 

określonej w wytycznych ochrony przeciwpożarowej, nad całą powierzchnią poddasza . 



Przyjęto rozwiązania obudów stropodachu od spodu w/g oznaczeń zgodnych z projektem. 

Rysunek D – skos dachu, stropodach część D. Zastosowanie systemu Rigips 4.70.7. 

Podkonstrukcja z profili stalowych C, wieszaki GL oraz 2x15 mm GKF DF + 25 cm wełna 

mineralna o gęstości min. 26 kg/m3, np. : Isover Supermata. 

Rysunek D1- sufit poziomy w pokojach mieszkalnych i salach pod więźbą dachową. 

Podbicie płytami GLASROC F (Ridurit) zgodnie z systemem 6.40.21 Rigips REI 60. Płyta gr 

10 mm. Mocowania na profilu stalowym kapeluszowym przykręconym do podkonstrukcji 

stalowej, profile C i wieszaki stalowe, pod więźbą drewnianą. (alternatywa – system Promat 

480.1 lub 480.11 z płytami Promatect H grubości 10 mm). 

Rysunek D2- sufit poziomy żelbetowy, płyta na szynach 520 gr.~` 6-8 cm, nad fragmentami 

pokoi i łazienkami. Płyta gr. 10 mm mocowana na profilu stalowym kapeluszowym 

przykręconym bezpośrednio do stropu żelbetowego. (alternatywa- system Promat 480.1 lub 

480.11 z płytami Promatect H grubości 10 mm). 

Rysunek D3- strop w części nad komunikacją i klatkami schodowymi, podbicie płytami GKF 

ProFire + typ DF 2 X 15 mm na profilach C i uchwytach GL zgodnie z systemem RIGIPS 

4.05.18. Rozwiązanie zapewnia ochronę REI 60 płyty żelbetowej o niewystarczającej otulinie 

zbrojenia i belek stalowych. 

Projektowane jest również zabezpieczenia istniejących stropów żelbetowych od góry, 

polegające na zabezpieczeniu belek stalowych dodatkową otuliną o parametrach 

przeciwpożarowych , w celu doprowadzenia płyt żelbetowych do wymaganej odporności 

ogniowej REI 60. Projektowane jest zastosowanie zaprawy Mcr TECWOOL F do 

wykonywania zabezpieczeń ognioochronnych stropów. Grubość ok.1,5 cm do weryfikacji z 

producentem na etapie PT i wykonawstwa oraz z zaleceniami ekspertyzy budowlanej. Należy 

uzyskać odporność REI 60. Istniejące poszycie sufitów należy rozebrać i poddać utylizacji.  

Utworzenie strefy pożarowej SP 2 

Wydzielenie fragmentu korytarza pomiędzy windą i klatką schodową wraz z korytarzem do 

sali rehabilitacyjnej. Postawienie ścianki lekkiej GK (Rigips system 3.40.04) o odporności 

ogniowej REI 120 z drzwiami dwuskrzydłowymi D180 REI 60 oddzielającej od strefy sp1. 

Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze, normalnie użytkowane jako otwarte, uwalniane 

po sygnale z SAP w celu oddzielenia strefy pożarowej. Doprowadzenie ściany działowej 

wykonanej w lekkiej obudowie GK, przy korytarzu do sali rehabilitacyjnej , do klasy REI 120 

, przez podwójne pokrycie płytami GKF o GR 12,5 mm zgodnie z rozwiązaniami 

systemowymi Rigips 3.40.04. Zamontowanie drzwi o odporności  EI 60, do pomieszczenia 

łazienki ogólnej, pomieszczenia gospodarczego i sali rehabilitacyjnej. Drzwi rozdzielające 

korytarz , istniejące, bez wymagań do pozostawienia. Drzwi do klatki schodowej, zgodnie z 

opisem klatek, doprowadzić do Eis 30. Drzwi do windy EI 60. Zamontować hydrant Dn25 w 

strefie SP1, przy wejściu do SP2. 

WC dla osób niepełnosprawnych  

Wydzielenie pomieszczenia WC z powierzchni świetlicy, pomiędzy istniejącym kominem 

wentylacyjnym i ścianą w osi 10` przez postawienie ścianki działowej. Ściana działowa GK 



na stelażu C 75 z płytami 2 x 1 płyta 12,5 mm hydro z wełną mineralną wewnątrz,  

wykończona od strony wnętrza glazurą, do wysokości opasek drzwiowych  h=2.1m, od strony 

świetlicy malowana w kolorze pomieszczenia głównego. Pozostałe ściany wykończone 

glazurą w taki sam sposób, posadzka z terrakoty. Do pomieszczenia wykonać otwór 

drzwiowy z nadprożem stalowym otynkowanym na siatce, wymagana odporność  REI 120. 

Pomieszczenie będzie wentylowane przez istniejący kanał wentylacyjny i podłączone od 

istniejącej instalacji sanitarnych. Wykończenie glazura z posadzką z terakoty podłączone do 

istniejącej instalacji sanitarnej. 

Zespół pomieszczeń dla psychologa 

Podzielenie powierzchni w szczycie budynku za klatką 2, na dwa pokoje , WC, i korytarz 

wewnętrzny. Pozostawienie ścianek działowych GK na stelażu stalowym C75 z 2 x 1 x 1 ,25 

mm z płytkami gipsowymi zwykłymi przy pokojach i płytami „Hydro” wokół WC. 

Wykończenie WC, glazura do 2.1 m, pozostałe , gładź gipsowa i malowanie. Drzwi nowe w 

ściankach GK, drzwi od korytarza do renowacji (analogicznie jak wszystkie drzwi istniejące 

od korytarza na poddaszu). Ścianki gipsowe bez wymagań odporności ogniowej. 

Pracownia komputerowa z pokojem biurowym 

Wydzielenie od korytarza, pozostawienie ściany z gazobetonu 24 obustronnie otynkowanej 

(alternatywnie z GK o podwyższonej izolacji akustycznej) z drzwiami D90 (typ wg drzwi 

korytarzowych istniejących). Pozostawienie ściany działowej pomiędzy pracownią 

komputerową i salką rehabilitacyjną z GK na stelażu C100 z 2 x 2 x 1,25 mm i wypełnieniem 

wełną mineralną. Montaż nowych drzwi do pracowni i magazynku podręcznego. 

Salka rehabilitacyjna 

Wydzielenie polega na budowie ścianki działowej GK jw. oraz demontażu drzwi do korytarza 

i zastąpienie ich drzwiami o odporności ogniowej E160. Montaż drzwi do magazynku 

podręcznego. Montaż paneli drewnianych na zwiększonej izolacji akustycznej. 

Roboty budowlane dotyczące kondygnacji poddasza, poza w/w pomieszczeniami: 

- likwidacja okna dachowego w pomieszczeniu gospodarczym nr 29 (odległość otworu 

dachowego od strefy SP2 musi być > 5 m) 

- montaż nowych drzwi wewnątrz-lokalowych w otworach istniejących 

- montaż nowych i renowacja istniejących drzwi wejściowych do pomieszczeń z komunikacji 

ogólnej 

- montaż drzwi o odporności ogniowej EI 60 i Eis30, wskazanych na rysunkach (projekt) 

- wykonanie warstw podłogowych pomieszczeń istniejących i nowych lub renowacja 

istniejącej podłogi  po ocenie jej przydatności (PT, realizacja) 

- zamurowania zbędnych, istniejących otworów drzwiowych  

- obudowanie ścian do klap dymowych do klasy REI 60 



- wykonanie prac wykończeniowych we wszystkich łazienkach , położenie glazury, terakoty, 

podłączenie urządzeń sanitarnych do instalacji sanitarnej. Montaż prysznicy , umywalek, 

grzejników i innych urządzeń wyposażenia. 

-przeprowadzenie prac wykończeniowych w pokojach, położenie podłóg, malowanie ścian. 

-wykończenie korytarzy, położenie podłóg, malowanie ścian. 

-przeprowadzenie inwentaryzacji instalacji grzewczej i uzupełnienie jej tam gdzie będzie 

niezbędna. 

-wykonanie instalacji elektrycznej, doprowadzenie oświetlenia do wszystkich pomieszczeń, 

instalacja zabezpieczeń, instalacja oświetlenia awaryjnego, modernizacja oświetlenia 

awaryjnego w ciągach ewakuacyjnych już istniejących na niższych poziomach. 

-wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego. 

-wykonanie instalacji systemu przywoławczego 

-wykonanie instalacji telefonicznej, sieci internetowej, telewizyjnej i systemu monitoringu. 

ROBOTY BUDOWLANE POZA KONDYGNACJĄ PODDASZA 

Pierwsze piętro  

-wydzielenie strefy pożarowej SP 3, tj. fragment korytarza przy windzie (na rys. nr 53), 

postawienie ścianki GKF REI 120, wymiana drzwi do pomieszczeń przylegających na EI 60, 

wymiana drzwi windowych na EI 60, doprowadzenie do klasy Eis 30 drzwi do klatki 

schodowej. Drzwi do kaplicy – zamiana drzwi istniejących na jednoskrzydłowe D100 EL 60. 

W pomieszczeniu kaplicy wykonanie dodatkowych okładzin ścian z płyt GKF podnoszących 

odporność ogniową nadwieszenia wzdłuż ściany wejścia do EI 120 oraz sufitu do EI 60, 

wybicie drugich drzwi ewakuacyjnych D90 do korytarza (nr 38) przy pokojach biurowych, 

jako 2 wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia, zamurowanie drzwi pomiędzy 

pomieszczeniami: pokojem (nr 44) i zakrystią (nr 40). 

-w pomieszczeniu kaplicy wykonanie dodatkowych okładzin ścian z płyt GKF podnoszących 

odporność ogniową nadwieszenia wzdłuż ściany wejścia do EI 120 oraz sufitu do EI60, 

wybicie drugich drzwi ewakuacyjnych D90 do korytarza (nr 38) przy pokojach biurowych, 

jako 2 wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia , zamurowanie drzwi pomiędzy 

pomieszczeniami: pokojem (nr44) i zakrystią (nr 40). 

-zamontowanie drzwi D175 dwuskrzydłowych EI 60 z samozamykaczami podłączonymi do 

SAP, w linii osi 8 i 9 , przy dylatacji budynku. 

-doprowadzenie drzwi klatek schodowych do klasy odporności ogniowej Eis 30. 

-zmiana lokalizacji hydrantów Dn25 

Parter 



-wydzielenie hallu (pom nr 52b) jako obudowanego wyjścia ewakuacyjnego z klatki I, 

postawienie ścianki GKF REI 60 z drzwiami D180 EI 30, wymiana drzwi wewnętrznych do 

innych pomieszczeń na drzwi klasy  EI 30 oraz Eis 30 do klatki schodowej. 

-drzwi windy bez zmian, bez wymagań klasy odpornościowej 

-zmiana lokalizacji hydrantu przy klatce I 

-drzwi przy klatce II doprowadzić do klasy EI 30s 

Niski parter 

-wydzielenie z istniejącej kotłowni gazowej pomieszczenia gospodarczego, wybicie nowego 

otworu na drzwi, postawienie ścianki działowej GKF REI 60 dla dostosowania powierzchni 

kotłowni do wymaganych parametrów technicznych takich jak: proporcja oświetlenia i 

wydajność wentylacji. 

-w kotłowni zamontowanie drzwi EI 30 wyposażonych w zamknięcie bezklamkowe  

otwierane pod naciskiem od wewnątrz pomieszczenia. 

-wymiana drzwi do głównej rozdzielni elektrycznej (pom nr 29) na drzwi D90 EI 60, 

wydzielenie kotłowni jako oddzielnej strefy pożarowej SP10. 

-wykonanie daszku nad bramą garażową przy zapleczu kuchennym w celu uzyskania 

wymaganej odległości od okien na parterze (1,5m). 

-montaż drzwi EI 60 do maszynowni windy (SP 5). 

System oddymiania klatek schodowych 

-na etapie realizacji i PT należy przeprowadzić próby sprawności systemu oddymiania pod 

kątem obecnie wymaganych standardów i stosownie do oceny wykonać zmiany. 

Drzwi pożarowe 

- w projekcie zaznaczono kolorem czerwonym, pełny zakres drzwi pożarowych o 

odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI, przeznaczonych do zamontowania lub 

modernizacji w celu spełnienia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

Projektowana przebudowa poddasza wymagać będzie wykonania następujących instalacji w 

określonych niżej zakresach: 

- instalacje sanitarne – CO, zimna i ciepła woda oraz kanalizacja są wykonane w okresie 

wcześniejszym, nie oddane do użytkowania, stąd zakres tych instalacji ograniczy się do 

sprawdzenia poprawności działania i zbilansowania wydajności. Fragmenty nowej instalacji 

wod.-kan. Będą wymagały zaprojektowane pomieszczenia; WC dla niepełnosprawnych, WC 

przy pokojach psychologa oraz układ łazienki ogólnej.  

- instalacje elektryczne – do weryfikacji stan istniejący oraz wykonanie nowych instalacji w 

projektowanych pomieszczeniach.  



- instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – zostanie zaprojektowana i wykonana 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w ekspertyzie ochrony pożarowej budynku. Natężenie 

oświetlenia w obrębie hydrantów, wyjść ewakuacyjnych do klatek schodowych i załamań 

korytarzy będzie wynosiła 5 luksów. Oświetlenie ewakuacyjne zostanie zmodernizowane 

przez montaż podświetlonych opraw kierunkowych i wyjść ewakuacyjnych.  

- System sygnalizacji pożaru - Projektowana przebudowa 2 piętra na cele użytkowe zakłada 

rozbudowę systemu SSP o drugie piętro. Projekt instalacyjny rozbudowy SSP zakłada 

modernizację systemu do adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej, z centralą 

usytuowaną w pomieszczeniu z całodobowym dozorem oraz połączenie systemu z jednostką 

Państwowej Straży Pożarnej za pomocą monitoringu pożarowego w sposób uzgodniony z 

Komendantem Powiatowym w Pruszkowie 

 

Komplementarna do opisu przedmiotu zamówienia jest  dokumentacja projektowa, zgodnie z 

którą należy wykonać zadanie w postaci PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY 

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE MIESZKALNE, 2 PIĘTRA 

(poddasza), DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ w Brwinowie przy ul. 

Wiosennej 21 z załącznikami, opracowana przez: 

Architektura – projektant – mgr inż.arch.Piotr Stefański 

Konstrukcje – projektant – mgr inż. Roman Nalewajko 

Instalacje sanitarne – projektant – mgr inż. Maciej Damm 

Instalacje elektryczne – mgr inż. Jerzy Kaflik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


