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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 4 egzemplarzy projektu remontu elewacji 
budynku mieszkalnego położonego w m. Brusno 15 – 16, gmina Połczyn – Zdrój wraz 
z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania według następujących zaleceń: 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt remontu elewacji budynku mieszkalnego 

z uwzględnieniem następujących zaleceń: 

1.1. Dokonanie remontu lub wymiany uszkodzonych tynków, elementów 

architektonicznych, 

1.2. Wykonanie remontu elementów drewnianych konstrukcji dachu – lukarny dachowe, 

odnowienie lub wymiana elementów konstrukcji, 

1.3. Naprawa,  wymiana stolarki drewnianej okiennej na okna z kształtowników PCV, 

1.4. Naprawa,  wymiana stolarki drewnianej drzwiowej na drzwi spełniające wymóg 

Konserwatora Zabytków, 

1.5. Usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementów typu haki elektryczne, przewody itp., 

1.6. Wykonanie nowej elewacji wraz z kolorystyką, 

1.7. Naprawa schodów wejściowych do budynku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

na wykonanie zaprojektowanych rozwiązań architektonicznych, 

3. Wykonawca nie będzie używał w projekcie nazw własnych zaprojektowanych materiałów 

i urządzeń, zastosuje określenie ich konkretnymi parametrami, a w przypadku braku takiej 

możliwości użyje zapisu „lub równoważnych, o takich samych parametrach”, 

4. Wykonawca opracuje projekt budowlany w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 

wersję projektu budowlanego i kosztorysy na nośniku elektronicznym, 

5. Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski oraz nakładczy w wersji papierowej oraz na 

nośniku elektronicznym wykonany w formacie ATH, 

6. Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę, 

7. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie nanosił zmiany, niezbędne 

do prawidłowej realizacji projektu, 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz 

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 


