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Załącznik nr 5  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont schodów zewnętrznych okładzinowych z granitu 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4. 

1.1. Schody zostały wykonane w roku 2004 na przełomie miesiąca lutego marca. Schody wykonane 
zostały jako okładzinowe osadzone na konstrukcji żelbetowej na podłożu gruntowym.  

Okładzina wykonana z granitu Strzegom - wyrobisko Żbik. Układ konstrukcyjny stopni spełnia 

warunki normowe i stopnie można określić mianem praktyczne i wygodne w użytkowaniu. 

Schody wyposażono w balustrady z blachy kwasowej, które dodają komfortu użytkowego. 

2. Stan faktyczny przedmiotu zamówienia przedstawiają fotografie. 
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3. Zalecenia wykonawcze i powierzchnia schodów. 

3.1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać inwentaryzację podestu oraz stopni i  przedstawić 

Zamawiającemu. Założeniem Zamawiającego do wymiany zakwalifikowano wszystkie okładziny 

granitowe  z podstopnic i pięć płyt ze stopnic, łączna ilość płyt do wymiany nie przekracza 30% 

całości powierzchni schodów. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

materiał, który będzie odpowiedni pod względem kolorystycznym i użytkowym. W przypadku 

uszkodzeń okładzin granitowych w trakcie demontażu wykonawca zobowiązany jest na własny 

koszt dostarczyć uszkodzone okładziny. Po demontażu okładzin granitowych należy oczyścić z 

zaprawy i wypiaskować. Remont schodów należy podzielić na dwie  części, prawa z wyłączeniem 

podjazdu dla inwalidów i jednocześnie wykonanie podjazdu tymczasowego po lewej stronie 

budynku. Podjazd ma spełniać wymagania norm, wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zamawiającego o wykonaniu tymczasowego podjazdu i uzyskać zgodę na rozpoczęcie prac 

remontowych. 

3.2. Po demontażu okładzin granitowych i usunięciu podbudowy konstrukcja żelbetowa winna zostać 

zabezpieczona izolacją (produkt firmy Remmers – Elastoschlamme, lub równoznoważną), przed 

aplikacją beton winien być gładki oczyszczony z części ruchomych,  posiadać stopień 

zawilgocenia poniżej 7%.  

3.3. Montaż podestu i stopni wykonać metodą tradycyjną na podbudowie cementowo – piaskowej, 

będzie to warstwa 5do 6 cm. Jako materiału wiążącego z płytami granitowymi  należy używać 

kleju Ceresit CM17 (lub równoważnego). Jako materiał użyć cementu trasowego oraz piasku 

płukanego. Piach z cementem powinny zostać użyte w stosunku 1:3 o wytrzymałości 15Mpa. 

Podczas montażu podestu należy zachować spadki w kierunku od budynku. Układane stopnie 

winny mieć spadek 3 mm na zewnątrz, fugi zachować szerokości 2 – 3mm. Po zakończeniu prac 

montażowych podest i stopnie spoinować fugą epoksydową (wodoszczelną)  w kolorze 

uprzednio uzgodnionym i zaakceptowanym przez przedstawicieli Zamawiającego. Schody należy 

oddzielić dylatacją od budynku i w miejscu podziału na pół dylatacją z sikaflex – em 11FC lub 

równoważnym. Po zakończeniu prac, całość zaimpregnować środkiem do impregnacji (Konsil Z 

produkt Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie lub równoważnym). 

3.4. Powierzchnia podestu to 56m2 , długość 20mb, szerokość 2,8mb, grubość kamienia 30mm. 

Stopnie mają powierzchnię 56m2 , o szerokości 33cm, grubość kamienia 30mm. Podstopnice 

wykonane są z kamienia polerowanego, mają wysokość 13cm i około 22m2, grubość kamienia to 

20mm. 

 

4. Prace dodatkowe. 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest wymienić 7 płyt piaskowca slupów usytuowanych w schodach o 

powierzchni łącznej 6,3m, (wymiar 0,90 x 100m). Piaskowiec o nazwie handlowej „Czaple” o 

grubości 40mm boniowany (boniowanie poziome 40mm), groszkowany (piaskowiec przedstawić 

do akceptacji Zamawiającego). 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany cokołu słupów usytuowanych w schodach, 

wykonanego z polerowanego granitu  „Bali” o grubości 30mm. Powierzchnia całkowita cokołu to 

3m2 (cokół w wysokości od 11cm do 15cm, przedstawić do akceptacji Zamawiającego). 

4.3. Materiały z rozbiórki gruz zutylizować, koszty transportu i usytuowanie kontenera po stronie 

wykonawcy.  

4.4. Zabezpieczenie schodów i wykonanie podjazdu dla inwalidów na czas remontu prawej części 

schodów należy uwzględnić w wycenie. 
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4.5. Wykonawca jest zobowiązany zdemontować cztery balustrady, przechowywać na czas remontu i 

ponownie je zamontować w to samo miejsce po uprzednim oczyszczeniu i spolerowaniu. 

4.6. Wykonawca odpowiada za porządek i bezpieczeństwo przy remoncie schodów, po każdym dniu 

pracy zabiera ruchome elementy, zabezpiecza położone płyty. 

4.7. Prace rozbiórkowe nie mogą przeszkadzać w pracy Sądu, wykuwania i cięcie będzie 

kontynuowane po godzinach pracy Sądu.  

4.8. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na wyremontowane schody. 

 

Opracował i przygotował  

P. Sobieraj  

 


