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1. Temat opracowania: 
 
Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, kuchni, łazienek, korytarzy, 
archiwum, wymiennikowni oraz serwerowni w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-
Kanalizacyjnej w budynku przy ulicy Wandy 6 w Katowicach. Zakres rzeczowy robót remontowych 
wykonywany będzie w pomieszczeniach budynku składającego się z piwnic, parteru oraz piętra i został 
wskazany w zestawieniu przedmiarowym robót do wykonania.                                                                                             
 

2. Część opisowa 

 
Budynek biurowy o konstrukcji murowanej posiada trzy poziomy:  piwnicę, parter oraz piętro. Przekryty 
jest czterospadowym dachem. 
Wejście główne do budynku stanowi zamknięty, przeszklony wiatrołap ze schodami zewnętrznymi oraz 
zadaszeniem i  usytuowane jest od strony wschodniej. Natomiast wejście do piwnicy jest z zewnątrz od 
strony północnej oraz od wewnątrz z klatki schodowej. 
Na parterze przy wiatrołapie znajduje się strefa holu głównego połączonego klatką schodową łączącą 
wszystkie poziomy budynku. 
Na piętrze znajduje się sześć pomieszczeń biurowych, korytarz,  pomieszczenie kuchenne oraz łazienka 
męska i damska. Poziom parteru stanowi  pomieszczenia Zarządu Spółki, działu Księgowości, sali narad, 
kuchni,  ubikacji oraz korytarz z holu głównego. W pomieszczeniach  piwnicznych znajduje się sala 
narad, archiwum, wymiennikownia, serwerownia oraz toaleta. 
Ściany zewnętrzne o konstrukcji murowanej są otynkowane a ściany wewnętrzne działowe są płytami 
gipsowo-kartonowymi. 
 

3. Zakres robót 

 
Zakres rzeczowy remontu pomieszczeń obejmuje m.in.:  

 usunięcie istniejących mebli biurowych, kuchennych, sprzętu agd oraz regałów przed 
malowaniem oraz ponowny montaż po wykonaniu prac remontowych, 

 demontaż wykładzin podłogowych pcv oraz dywanowych, żaluzji pionowych, paneli 
oświetleniowych, paneli sufitowych bez wymiany ich konstrukcji, płytek ceramicznych 
podłogowych i ściennych, drzwi wewnętrznych, misek ustępowych, umywalek, grzejników, 

 malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem, 

 malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów, paneli sufitowych, 

 zakup i montaż paneli oświetleniowych typu LED, 

 zakup i montaż montaż nowych wykładzin podłogowych, 

 zakup i montaż nowych żaluzji pionowych, 
 zakup i montaż nowych płytek ceramicznych ściennych oraz podłogowych wraz z cokolikami, 

 zakup i montaż ogrzewacza ciepłej wody użytkowej, 

 zakup i montaż nowych mebli kuchennych na piętrze i nowego sprzętu AGD, 

 zakup i montaż nowych drzwi wewnętrznych, 

 zakup i montaż nowych misek ustępowych i umywalki, 
 przebudowa instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej, 

 przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z wykonaniem 
nowego przyłącza kanalizacyjnego, 

 czyszczenie i konserwacja wentylacji mechanicznej, 

 zakup i montaż zbiornika naziemnego na wodę deszczową wraz z wykonaniem podłączenia do 
istniejącej rury spustowej o pojemności min. 350 litrów, 

 Remont pokrycia daszku nad schodami zewnętrznymi, 
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Szczegółowy zakres prac do wykonania: 
 
PIĘTRO: 
Pomieszczenie biurowe nr. 5 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż wykładziny podłogowej – 21,3 m2, 
 Demontaż żaluzji pionowych – 3 kpl, 

 Demontaż paneli oświetleniowych przed malowaniem – 8 szt, 

 Demontaż paneli sufitowych bez wymiany konstrukcji przed malowaniem – 21,3 m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 39,7 
m2, 

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych i drzwiowych PVC – 3 szt, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych dwudzielnych ((2,5*2,1)*2+1,6*1,5) – 3 szt, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 6 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC (45x70) z gniazdami 
komputerowymi – 9mb, 

 Montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – 8 szt, 

 Zakup i montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami – 21,3 m2, 
Pomieszczenie biurowe nr. 4 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż wykładziny podłogowej – 13,6 m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 kpl, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 1 kpl, 
 Demontaż paneli oświetleniowych przed malowaniem – 4 szt, 

 Demontaż paneli sufitowych bez wymiany konstrukcji przed malowaniem – 13,6m2, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
43,8m2,  

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 kpl, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych (1,70*1,5) – 1 szt, 

 Malowanie farbą emulsyjną i ponowny montaż paneli sufitowych wraz z założeniem 4 szt 
nowych paneli oświetleniowych  typu LED – 13,6m2, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC (45x70) z gniazdami 

komputerowymi – 4,4 mb, 
 Zakup i montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami – 13,6 m2, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną (grubość muru 12cm) – 1 szt. 
Pomieszczenie biurowe nr. 3 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż wykładziny podłogowej – 8,20 m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 kpl, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 1 kpl, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
36,3m2,  

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 kpl, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych (1,60*1,55) – 1 szt, 
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 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 3 kpl, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC (45x70) z gniazdami 

komputerowymi – 2,6 mb, 
 Zakup i montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami – 8,20 m2, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną (grubość muru 28cm) – 1 szt. 
Kuchnia nr. 7 

 Usunięcie istniejących mebli kuchennych i sprzętu AGD – 1 kpl, 

 Demontaż płytek ceramicznych podłogowych – 9,1m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 2 szt, 

 Demontaż płytek ceramicznych ściennych – 7,3m2, 

 Ułożenie ceramicznych płytek podłogowych wraz z cokolikami – 9,1m2, 
 Zakup i montaż nowych mebli kuchennych wykonanych na wymiar (szafki stojące oraz wiszące) 

wraz z zakupem i montażem sprzętu AGD – 1 kpl, 
 Ułożenie ceramicznych płytek ściennych – 7,3m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ze szpachlowaniem sufitu wraz z uzupełnieniem 
(naprawą) oświetlenia typu LED (4 szt) – 9,1m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
22,5m2 

 Przebudowa instalacji elektrycznej w tym wykonanie nowego zasilania elektrycznego  z 
istniejącej rozdzielni elektrycznej– 1 kpl, 

 Zakup i montaż stołu kuchennego okrągłego o srednicy 100 cm wraz z 4 szt krzesłami – 1 kpl, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną (grubość muru 12cm) – 2 szt, 
Pomieszczenie biurowe nr. 6: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż wykładziny podłogowej – 42,4m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 szt, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 3 szt, 
 Demontaż paneli oświetleniowych przed malowaniem – 7 szt, 

 Demontaż paneli sufitowych bez wymiany konstrukcji przed malowaniem – 42,4m2, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
75,5m2,   

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 3 kpl, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych dwudzielnych (2,23x2,0+2,80x2,0+2,8x2,0) – 3 szt, 

 Malowanie farbą emulsyjną i ponowny montaż paneli sufitowych – 42,4 m2, 
 Zakup i montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – 7 szt, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 7 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC (45x70) z gniazdami 
komputerowymi – 20,1mb, 

 Zakup i montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami – 42,4m2, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną (grubość muru 55cm) – 1 szt, 
Pomieszczenie biurowe nr. 8: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż płytek podłogowych ceramicznych – 2,65m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 kpl, 
 Demontaż paneli podłogowych – 21,65m2, 

 Demontaż żaluzji pionowej – 2 szt, 
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 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
45,1m2, 

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 kpl, 
 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych dwudzielnych (1,30x2,05+1,30x2,05) – 2 szt, 

 Malowanie  dwukrotne farbą emulsyjną ze szpachlowaniem sufitu wraz z uzupełnieniem 
(naprawą) oświetlenia typu LED (6 szt) – 24,3m2, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 3 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC (45x70) z gniazdami 
komputerowymi – 3,3mb, 

 Zakup i montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami – 24,3m2, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną (grubość muru 55cm) – 1 szt, 

 Uszczelnienie istniejącego okna pvc na łączeniu ze ścianą – 1 szt, 

 Zakup i montaż dodatkowego gniazda elektrycznego – 1 szt, 
Pomieszczenie biurowe nr. 9: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż paneli podłogowych – 16,6 m2, 
 Demontaż zaluzji pionowej – 1 szt, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 szt, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
51,5m2,  

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 kpl, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych dwudzielnych (1,54x2,08+1,94x2,08) – 2 szt, 

 Malowanie  dwukrotne farbą emulsyjną ze szpachlowaniem sufitu wraz z uzupełnieniem 
(naprawą) oświetlenia typu LED (6 szt) – 16,6m2, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC (45x70) z gniazdami 

komputerowymi – 13,2mb, 
 Zakup i montaż nowej wykładziny dywanowej wraz z cokolikami – 16,6m2, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą regulowaną (grubość muru 30cm) – 1kpl, 
Łazienka nr. 2: 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami – 3 szt, 

 Demontaż płytek podłogowych – 7,9m2, 

 Demontaż płytek ściennych – 36,8m2, 

 Demontaż lamp oświetleniowych sufitowych oraz ściennnych – 4 szt, 
 Demontaż misek ustępowych – 2 szt, 

 Demontaż umywalki – 1 szt, 

 Przebudowa instalacji elektrycznej w tym wykonanie dwóch nowych instalacji elektrycznych z 
istniejącej rozdzielni elektrycznej – 1 kpl, 

 Przebudowa instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania – 1 kpl, 

 Ułożenie ceramicznych płytek podłogowych wraz z cokolikami – 7,9m2, 

 Ułożenie ceramicznych płytek ściennych wraz z zabudową nowych luster-2 szt – 42,9m2, 
 Zakup i montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – natynkowe – 3 szt, 

 Zakup i montaż nowej lampy nad lustrem typu LED – 2 szt, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami regulowanymi (grubość muru 
12cm) – 2 szt,  

 Zakup i montaż nowych drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami regulowanymi (grubość muru 
28cm) – 1 szt, 
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 Zakup i montaż misek ustępowych na stelażu podtynkowym wraz z zabudową kostrukcją z płyt 
k-g – 2 szt,  

 Zakup i montaż nowej umywalki wraz z szafką łazienkową  podwieszaną o dlugości 1,0m – 2 
szt, 

 Malowanie ścian dwukrotne farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
19,3m2, 

 Demontaż oraz zakup i montaż nowych gniazd i wyłączników elektrycznych – 3 kpl, 

 Malowanie dwukrotne sufitu farbą emulsyjną ze szpachlowaniem – 7,9m2, 
 Demontaż oraz zakup i montaż nowego okna wraz z nawietrzakiem – 1 szt, 

 
Klatka schodowa nr. 1 (od piwnic po piętro): 

 Demontaż żaluzji pionowej – 1 kpl, 
 Miejscowe uzupełnienie płytek ceramicznych na cokolikach  o pow do 0,5m2 – 3 szt, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
115,90m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem sufitów – 46,4m2, 

 Zakup i montaż nowej żaluzji pionowej (1,9x2,0) – 1szt, 

 Renowacja starych fug na istniejących płytkach podłogowych – 1 kpl, 

 Uzupełnienie balustrady na schodach od parteru po piętro – 1 kpl 
 
Korytarz nr. 10: 

 Demontaże płytek podłogowych – 22,2m2, 

 Demontaż paneli sufitowych bez wymiany konstrukcji – 7,2m2, 
 Demontaż paneli oświetleniowych – 2 szt, 

 Montaż konstrukcji stalowej  dla sufitu podwieszonego z wypełnieniem panelami i 2 szt paneli 
oświetleniowych typu LED  - (I część korytarza) – 7,02m2, 

 Ułożenie płytek ceramicznych podłogowych z częścią na klatce schodowej wraz z cokolikami – 
22,2m2, 

 Malowanie farbą emulsyjną i ponowny montaż paneli sufitowych wraz z założeniem nowych 
paneli oswietleniowych typu LED 2 szt  - ( II część korytarza) – 7,2m2, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 43,6m2, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl. 
 
PARTER 
 
Sekretariat nr. 8: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Renowacja wykładziny podłogowej PVC – 12,0m2, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 1 kpl, 
 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 

44,2m2, 
 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 szt, 

 Malowanie  dwukrotne sufitów farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 23,6m2, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych (3,0x1,95) – 1 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 

 Demontaz ist. zlewu zlokalizowanego w szafie wraz z podłączeniami oraz wykonanie w tym 
miejscu nowych płyt meblowych – 1 kpl, 
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Pomieszczenie biurowe nr. 7: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 1 kpl, 

 Renowacja wykładziny podłogowej PVC – 19,2m2, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
52,15m2, 

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 szt, 

 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 19,2m2, 
 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych (3,0x2,05)-1 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 
 
Pomieszczenie biurowe nr. 9: 
 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 1 kpl, 
 Renowacja wykładziny podłogowej PVC – 16,7m2, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
48,4m2,  

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 szt, 

 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 16,7m2, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych (3,0x2,05) – 1 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 
 
Sala konferencyjna nr. 6: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 1 kpl, 

 Renowacja wykładziny podłogowej PVC – 23,1m2, 
 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 

55,6m2, 

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 1 szt, 
 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną – 8,3m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną i ponowny montaż paneli sufitowych – 14,8m2, 

 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych (3,20x2,05)– 1 kpl, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 
 
Pomieszczenie biurowe nr. 4: 

 Usunięcie istniejących mebli biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż żaluzji pionowych – 2 kpl, 

 Renowacja wykładziny podłogowej PVC – 26,1m2, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
51,9m2, 

 Mycie oraz odnowienie powierzchni futryn okiennych PVC – 2 szt, 
 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną – 26,1m2, 
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 Zakup i montaż nowych żaluzji pionowych dwudzielnych (2,70x1,95+2,70*1,95) – 2 kpl, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 3 kpl, 

 
Łazienki nr. 2 i 3: 

 Demontaż oraz zakup i montaż nowego bojlera elektrycznego o poj. 60l – 1 szt, 

 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną – 15,9m2, 
 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 35,9m2, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 2 kpl, 
 
Kuchnia nr. 10: 
 

 Usunięcie lub zabezpieczenie istniejących mebli kuchennych i sprzętu AGD przed malowaniem 
oraz ponowny montaż po wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem – 
35,4m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ze szpachlowaniem sufitu – 9,3m2, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 3 kpl, 

 
Korytarz nr 5: 
 

 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 60,0m2, 

 Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ze szpachlowaniem sufitu – 16,2m2, 
 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 2kpl, 

 
PIWNICE: 
 
Łazienka nr. 3: 
 

 Demontaż płytek podłogowych oraz ściennych ceramicznych – 27,7m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 2 szt, 

 Demontaż miski ustępowej, umywalki oraz pisuaru – 1 kpl, 

 Demontaż grzejnika stalowego – 1 szt, 

 Demontaż lamp oświetleniowych sufitowych – 2 szt, 
 Ułożenie płytek podłogowych ceramicznych wraz z cokolikami – 7,40m2, 

 Ułożenie płytek ściennych ceramicznych na wysokość do 1,3m wraz z zabudową nowego lustra-
1 szt – 20,3m2, 

 Zakup i montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – natynkowe – 2 szt, 

 Przebudowa instalacji elektrycznej – 1 kpl, 

 Wymiana podejść zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej pod umywalkę, miskę ustępową oraz 
pisuar – 1 kpl, 

 Zakup i montaż nowego grzejnika stalowego dwupłytowego 400x400 wraz z podejściami oraz 
zaworami – 1 szt, 

 Zakup i montaż miski ustępowej na stelażu podtynkowym wraz z zabudową konstrukcją z płyt k-
g – 1 szt, 

 Zakup i montaż nowej umywalki wraz z szafką łazienkową  podwieszaną o długości 1,0m – 1 
szt, 

 Zakup i montaż nowego pisuaru – 1 szt, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 4 kpl, 
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 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeznicą stałą (90x200) wraz z podcięciami 
wentylacyjnymi – 2 szt, 

 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną – 7,4m2, 
 Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną wraz ze szpachlowaniem – 14m2 

 
Serwerownia nr. 4: 
 

 Demontaż wykładziny PVC – 7,0m2, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 szt, 

 Demontaż lamp oświetleniowych sufitowych – 1 szt, 
 Zakup i montaż nowej wykładziny podłogowej PVC wraz z cokolikami – 7,0m2, 

 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian wraz ze szpachlowaniem – 26,4m2, 

 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu wraz ze szpachlowaniem – 7,0m2, 

 Montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – natynkowe – 1,0 szt, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 1 kpl, 
 Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą stałą (90x200) – 1 szt, 

 
Korytarz nr. 6: 
 

 Demontaż wykładziny PVC – 10,8m2, 

 Demontaż płytek podłogowych ceramicznych (w części klatki schodowej) – 7,70m2, 
 Demontaż lamp oświetleniowych sufitowych – 4,0szt, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami – 2 szt, 

 Naprawa miejscowa tynku ścian o pow do 0,5 m2 – 2 szt, 

 Położenie ceramicznych płytek podłogowych wraz z cokolikami – 18,5m2, 

 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian wraz ze szpachlowaniem – 76,0m2, 
 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu wraz ze szpachlowaniem – 18,5m2, 

 Zakup i montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – natynkowe – 4,0szt, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 3 kpl, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą stałą (90x200) – 2 szt, 
 
Archiwum nr 7 i 8: 
 

 Demontaż wykładziny PVC – 63,0m2, 

 Usunięcie istniejących regałów i szaf biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 2 szt, 

 Demontaż lamp oświetleniowych sufitowych – 9 szt, 

 Zakup oraz montaż nowej wykładziny podłogowej PVC wraz z cokolikami – 63,0m2, 
 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian wraz ze szpachlowaniem (farba o niskiej 

zawartości ksylenów i metylobenzenów) – 136,5m2, 
 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu wraz ze szpachlowaniem – 63,0m2, 

 Zakup i montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – natynkowe – 9 szt, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 2 kpl, 

 Zakup i montaż nowych drzwi przeciwpożarowych R30 wraz z ościeżnicą stałą oraz 
samozamykaczem– 1 szt, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą stałą z podcięciem wentylacyjnym (90x200) – 1 
szt, 
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Wymiennikownia nr. 9: 
 

 Demontaż wykładziny PVC – 22,4m2, 

 Usunięcie istniejących regałów i szaf biurowych przed malowaniem oraz ponowny montaż po 
wykonaniu prac remontowych – 1 kpl, 

 Demontaż lamp oświetleniowych sufitowych – 4 szt, 

 Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą – 1 szt, 

 Naprawa miejscowa tynku ścian o pow do 0,5 m2 – 2 szt, 
 Położenie ceramicznych płytek podłogowych wraz z cokolikami – 22,4m2 

 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian wraz ze szpachlowaniem – 46,4m2, 

 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitu wraz ze szpachlowaniem – 22,4m2, 

 Zakup i montaż nowych paneli oświetleniowych typu LED – natynkowe – 4 szt, 

 Zakup i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą stałą z podcięciem wentylacyjnym (90x200) – 1 
szt, 

 Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych – 1 szt, 
 
WEJŚCIE DO BUDYNKU 

 Demontaż płytek podłogowych ceramicznych z płyty betonowej oraz ze schodów – 14,2m2, 

 Ułożenie płytek podłogowych ceramicznych wraz z cokolikami na płycie betonowej oraz na 
schodach (7 sztuk stopni o wymiarach 35x15cm) – 14,2m2, 

 Demontaż oraz ponowny montaż balustrady stalowej na schodach wejściowych do budynku – 1 
kpl 

 Demontaż oraz montaż nowej obróbki blacharskiej w kolorze czerwonym – 1 kpl, 
 Naprawa uszkodzonego tynku zewnętrznego w obrębie balustrady oraz schodów zewnętrznych 

(pow. uszkodzenia ok. 6m2) – 1 kpl 
 
INNE PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
 

 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z 
wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego – 1 kpl, 

 Czyszczenie i konserwacja wentylacji mechanicznej wywiewnej na parterze oraz na piętrze – 1 
kpl, 

 Czyszczenie i konserwacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniu archiwum w 
piwnicy – 1 kpl, 

 Czyszczenie i konserwacja wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wywiewnej w 
pomieszczeniu Sali konferencyjnej w piwnicy – 1 kpl, 

 Montaż zbiornika naziemnego na wodę deszczową (poj. min 350 l) wraz z wykonaniem 
podłączenia do istniejącej rury spustowej – 1 kpl, 

 Remont pokrycia daszku nad schodami zewnętrznymi – 12,3m2, 

 Wykonanie uziomu odprowadzającego z instalacji odgromowej sondami średnicy 16mm i 
długości min. 3,0m odgromowymi w zależności od roadzaju gruntu ( przyjąć 2 lub 3 sztuki).  

 
4. Wymagania techniczne 

 
4.1. Demontaż oraz zakup i montaż nowej wykładziny podłogowej dywanowej 

Istniejącą wykładzinę podłogową dywanową wraz z cokolikami należy zdemontować oraz zutylizować. Z 
posadzki betonowej należy usunąć stary klej, dokładnie usunąć wszelkie zabrudzenia. Podłogę należy 
wyrównać i wyszlifować tam gdzie to konieczne. W przypadku znacznych nierówności należy wykonać 
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warstwę wylewki samopoziomującej. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę gruntującą i pozostawić 
do całkowitego wyschnięcia. Montaż nowej wykładziny należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Specyfikacja techniczna wykładziny dywanowej:  

 Wymagana klasyfikacja obiektowa min. 33-Intensywne natężenie ruchu zgodnie z normą ISO 
10874, 

 Grubość całkowita min. 6,5mm zgodnie z ISO 1765, 
 Wysokość warstwy użytkowej min. 4mm zgodnie z ISO 1766, 

 Waga całkowita min. 2070 g/m2, 

 Całkowita masa włókna min. 850 g/m2, 

 Metoda produkcji Tuftowane, 

 Klasa komfortu LC3 zgodnie z normą EN 1307, 
 Oddziaływanie kółek krzeseł- Intensywne użytkowanie zgodnie z ISO 4918, 

 Trwałość kolorów light powyżej 5 zgodnie z ISO 105-B02, 

 Trwałość kolorów na tarcie na sucho pomiędzy 3-4 zgodnie z ISO 105-X12, 

 Trwałość kolorów na tarcie na mokro powyżej 3 zgodnie z ISO 105-X12, 
Kolory oraz sposób układania należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

4.2. Demontaż oraz zakup i montaż nowej wykładziny podłogowej PCV. 
Istniejące wykładziny obiektowe wraz z cokolikami należy zdemontować oraz zutylizować.  
Z posadzki betonowej należy usunąć stary klej, dokładnie usunąć wszelkie zabrudzenia. Podłogę należy 
wyrównać i wyszlifować tam gdzie to konieczne. W przypadku znacznych nierówności należy wykonać 
warstwę wylewki samopoziomującej. Na tak przygotowane podłoże nałożyć farbę gruntującą i pozostawić 
do całkowitego wyschnięcia. Montaż nowej wykładziny należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Należy stosować wykładziny obiektowe które posiadają odporność na duże natężenie ruchu, warstwa 
ścieralna > 1mm czystego PCV barwionego w masie, bez wypełniaczy. Odporność na wgniecenia 
(0,10mm). Podwójna siatka z włókna szklanego oraz spód z pianki VHD. Trwałe i wyraźne kolory – wzór 
poprzez całą grubość warstwy użytkowej. 
 

4.3. Demontaż oraz zakup i montaż płytek ceramicznych podłogowych oraz ściennych  
Istniejące płytki podłogowe wraz z klejem należy skuć oraz zutylizować. Uszkodzoną posadzkę betonową 
należy oczyścić oraz wykonać niwelację warstwą wyrównawczą lub samopoziomującą a następnie 
nałożyć warstwę gruntującą. Do przyklejenia płytek ceramicznych należy zastosować klej cementowy 
zgodny z normą PN-EN 12004. Po całkowitym wyschnięciu kleju należy wykonać spoinowanie przy 
użyciu cementowych spoin natomiast złącza dylatacyjne wypełnić odpowiednią silikonową lub 
poliuretanową masą uszczelniającą.  
Płytki ceramiczne podłogowe: 
Wszystkie materiały do wykonania okładzin z płytek ceramicznych muszą posiadać deklaracje zgodności 
z normami: 
- PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 
- PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie, 
- PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie. 
Wymagania techniczne płytek ceramicznych podłogowych (gresowe)  
Należy zastosować płytki o grubości min. 8mm, 
- powierzchnia: półmat, 
- klasa ścieralności: min. IV, 
- antypoślizgowość: R10 dla pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, kuchni pracowniczych itp. 
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- antypoślizgowość: R9 dla pomieszczeń roboczych takich jak wejścia, schody, korytarze itp., 
- mrozoodporność: tak, 
- zastosowanie: na zewnątrz/wewnątrz, 
Płytki ceramiczne do zastosowania na schodach wejściowych do budynku muszą posiadać 
antypoślizgowość R11 do R13. Dodatkowo płytki na schody muszą posiadac podłużne wypusty lub 
żłobienia przy krawędziach. Płytki powinny mieć klasę ścieralności PEI3-5. Zastosować gres szkliwiony 
lub polerowany. 
Wymagania techniczne płytek ceramicznych ściennych: 
Należy zastosować płytki o grubości min. 6,5 mm. 
 

4.4. Demontaż oraz zakup i montaż żaluzji pionowych 
Istniejące żaluzje pionowe należy zdemontować oraz zutylizować. Należy zamontować nowe rolety typu 
„veritcale” o szerokości lameli 127mm które będą się zsuwać do środka lub na zewnątrz. Sterowanie przy 
pomocy sznurka lub pokrętła. Gramatura min. 185 g/m2, średniozacieniający, kolor A952. 
 

4.5. Demontaż oraz zakup i montaż paneli oświetleniowych 
Istniejące oprawy oświetleniowe podlegają wymianie na nowe. Nowe oprawy oświetleniowe typu LED 
zostaną zamontowane w tych samych miejscach. Oprawy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych 
zasilanych z rozdzielnic obiektowych. Instalacje oświetleniowe które nie będą spełniały wymagań należy 
wymienić na nowe przewodami typu YDYżo 3,4x1,5mm2 450/750V z odrębnym przewodem ochronnym 
PE. Oprawy oświetleniowe I klasy ochronności podłączyć do przewodu ochronnego PE, w przypadku 
opraw oświetleniowych II klasy ochronności przewody ochronne „PE” zaizolować. Przewody układać w 
bruzdach, na uchwytach typu USMP podtynkowo. Ułożenie przewodów w bruzdach należy przykryć 
tynkiem o grubości min. 5mm a następnie pomalować.  
We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych tj. łazienkach, WC, należy montować oprawy oświetleniowe 
natynkowe o stopniu ochrony minimum IPX4 (górne sufitowe) oraz osprzęt w wykonaniu hermetycznym 
IP44 podtynkowym z uwzględnieniem stref ochronnych charakterystycznych dla tego typu pomieszczeń. 
Należy zastosować panele ledowe podtynkowe: 

 Moc maksymalna: 40W, 

 Materiał klosza: tworzywo sztuczne, 
 Barwa światła biała, 

 Temperatura barwowa: 4000K, 

 Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80, 
 

4.6. Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wraz z naprawą ubytków i szpachlowaniem 
Przed przystąpieniem do malowania konieczna jest naprawa uszkodzeń tynku poprzez miejsowe skucie 
oraz zaszpachlowanie masą np. gipsową. Istniejące powierzchnie ścian należy odkurzyć i umyć wodą z 
dodatkiem detergentów. Do malowania ścian i sufitów należy użyć farby emulsyjnej lateksowej odpornej 
na szorowanie. Do pomieszczeń kuchennych oraz łazienek zastosować farby odporne na wilgoć. Kolory 
ścian zostaną wybrane przez Zamawiającego do każdego pomieszczenia indywidualnie. Kolory będą 
wybrane z pełnej palety kolorów RAL oraz NCS np. firmy Dulux lub Śnieżka. 
 

4.7. Usunięcie istniejących mebli biurowych, kuchennych, sprzętu agd oraz regałów przed 
malowaniem oraz ponowny montaż po wykonaniu prac remontowych 

W ramach prac należy przewidzieć demontaż oraz zabezpieczenie istniejących mebli biurowych, 
kuchennych, sprzętu agd oraz regałów. W razie potrzeby meble oraz sprzęt agd wraz z zawartością należy 
wynieść z pomieszczenia w którym będą prowadzone prace. Po wykonanych pracach meble oraz sprzęt 
agd należy ponownie zamontować.  
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4.8. Demontaż oraz zakup i montaż nowych drzwi wewnętrznych 
Istniejące drzwi wraz z ościeżnicami należy zdemontować oraz zutylizować. Należy zastosować drzwi 
których wypełnienie stanowi plaster miodu lub płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym 
ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. W pomieszczeniach na piętrze zastosować ościeżnice 
regulowane bezprzylgowe dostosowane do grubości ściany. Ościeżnice zastosowane na piętrze muszą 
zakrywać całą grubość ściany. W pomieszczeniach piwnicznych zastosować ościeżnice stałe.  
 

4.9. Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem gniazd i wyłączników elektrycznych 
Istniejące gniazda i wyłączniki elektryczne należy zdemontować lub zabezpieczyć przed malowaniem. 
 

4.10. Modernizacja paneli sufitowych 
Istniejące panele sufitowe należy zdemontować a następnie oczyścić i pomalować na kolor biały. 
Istniejący stelaż metalowy (bez demontażu) należy oczyścić oraz także pomalować na biało. 
 

4.11. Demontaż lub zabezpieczenie przed malowaniem korytek kablowych PVC 
Istniejące listwy elektroinstalacyjne pcv należy zdemontować oraz zutylizować. Po wykonaniu prac 
malarskich oraz wykończeniowych należy zamontować nowe listy elektroinstalacyjne. 
 

4.12. Remont kuchni na piętrze 
Istniejące meble kuchenne wraz ze stołem oraz krzesłami należy zdemontować oraz zutylizować. Należy 
wykonać na wymiar oraz zamontować nowe meble kuchenne: 

 Szafki dolne stojące o szerokości 55 cm oraz wysokości 82cm. Długość po obrysie zewnętrznym 
od strony ściany wynosi 2,6m. Należy przewidzieć zabudowę nowej zmywarki do naczyń o 
szerokości 60cm, nowego zlewu kuchennego o wymiarach 70x50cm wpuszczanego do blatu,  

 Szafki górne wiszące o szerokości 30 cm oraz do wysokości sufitu. Długość po obrysie 
zewnętrznym od strony ściany wynosi 2,6m. Należy przewidzieć zabudowę kuchenki 
mikrofalowej. 

Fronty szafek i szuflad należy wykonać w systemie Push to Open czyli otwieraniu na dotyk. Szuflady na 
prowadnicach muszą być z wkładami i podziałami. 
Górne szafki z łamanymi frontami i otwarciem do góry z wykorzystaniem systemu podnośników. Meble 
wykonane z płyty MDF,płyta akrylowa połysk, blat drewniany zabezpieczony lakierem akrylowym. 
Zawiasy meblowe umożliwiające zamykanie bez hałasu firmy GTV lub BLUM. Kolory mebli zostaną 
dobrane indwidualnie z pełnej palety kolorów RAL. 
Dodatkowo należy wykonać i zamontować stół jadalny okrągły o średnicy 100 cm wraz z czterema 
krzesłami drewnianymi. 
Do nowego zlewu należy przewidzieć montaż nowej baterii kuchennej. 
Istniejący sprzęt AGD tj. zmywarkę do naczyń oraz kuchenkę mikrofalową należy zdemontować oraz 
zutylizować. W ich miejsce należy zamontować nowy sprzęt AGD przeznaczony do zabudowy według 
następującej specyfikacji: 
Zmywarka do naczyń do zabudowy: 

 Pojemność 14 kpl, 
 Poziom hałasu max. 42 dB, 

 Dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej, 

 Panel sterowania ukryty, 

 Klasa energetyczna A+++, 

 Kosz dolny ze stojakami na talerze, 
 Kosz górny z półkami na filiżanki o regulowanej wysokości, 

 Programy: autoczyszczenie, ekonomiczny, intensywny, szybki, 

 Dodatkowe funkcje: czujnik wycieku, funkcja dezynfekcji, 
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 Szerokość 59,8 cm, 
 Wysokość 81,7cm, 

 Głębokość 55,5 cm, 
Kuchenka mikrofalowa: 

 Pojemność 22 l, 

 Średnica talerza obrotowego min. 25,5 cm, 

 3 źródła dystrybucji fal, 

 Sterowanie elektroniczne, 
 Moc mikrofali 850 W, 

 Funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie, 

 Funkcje dodatkowe: funkcja dezodoryzacji, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, tryb ECO, 
wyświetlacz elektroniczny, zegar, 

 Wysokość: 38cm, 

 Szerokość 59,5cm, 

 Głębokość 32cm, 
Kuchenkę mikrofalową należy zabudować w szafkach wiszących. Istniejącą lodówkę należy 
zdemontować a następnie po wykonanych pracach ponownie zamontować.  
W ramach przebudowy instalacji elektrycznej należy również zakupić i zamontować pod zlewem nowy 
przepływowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Podgrzewacz musi mieć moc znamionową 5,5-
9,0kW, wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt temperatury wody wlotowej, wylotowej, wielkości 
przepływu oraz aktualnie załączonej mocy. Musi posiadać układ sterowania który umożliwia precyzyjną 
regulację temperatury w zakresie 30-60ºC. Istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować. Należy 
również przewidzieć wykonanie nowego zasilania elektrycznego trójfazowego z istniejącej rozdzielni 
elektrycznej zlokalizowanej na klatce schodowej na piętrze do kuchni przewodem 5x4mm2 oraz 
montażem bezpiecznika trójfazowego B16. 

4.13. Remont łazienki na piętrze 
Należy zdemontować istniejące wyposażenie łazienki w tym m.in.: drzwi wraz z ościeżnicami, płytki 
podłogowe i ścienne, lampy oświetleniowe sufitowe oraz ścienne, miski ustępowe, umywalki.  
Należy przebudować instalację elektryczną w celu podłączenia nowych opraw oświetleniowych w tym 
jednej nowej lampy nad nowym lustrem w łazience damskiej, wentylatorów wyciągowych kanałowych. 
W ramach przebudowy instalacji elektrycznej należy również zamontować pod umywalkami nowe 
przepływowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (2 sztuki). Podgrzewacz musi mieć moc znamionową 
5,5-9,0kW, wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt temperatury wody wlotowej, wylotowej, wielkości 
przepływu oraz aktualnie załączonej mocy. Musi posiadać układ sterowania który umożliwia precyzyjną 
regulację temperatury w zakresie 30-60ºC. Istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować. Należy 
również przewidzieć wykonanie dwóch nowych instalacji elektrycznych trójfazowych z istniejącej 
rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na klatce schodowej na piętrze do łazienki przewodem 5x4mm2 
oraz montażem dwóch bezpieczników trójfazowych B16. 
W zakresie przebudowy instalacji sanitarnych należy przewidzieć demontaż istniejącej instalacji zimnej 
wody aż do pionu głównego a następnie wykonać nową instalację z rur PP do dwóch umywalek oraz do 
dwóch misek ustępowych. 
W zakresie przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć częściowy demontaż podejść 
odpływowych od istniejących misek ustępowych oraz umywalki naściennej, a następnie wykonać nowe 
podejścia od pionu kanalizacyjnego do misek ustepowych oraz umywalek (w tym jednej nowej 
umywalki). Instalację wykonać z rur PP. 
Miski ustępowe podwieszane należy zamontować na stelażach podtynkowych, obudować płytami k-g oraz 
wykończyć płytkami ceramicznymi. Do miski należy zamontować deski sedesowe wolnoopadające. 
W zakresie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania należy zdemontować istniejący grzejnik 
jednopłytowy zlokalizowany w części damskiej łazienki a następnie wykonać nową instalację c.o. z rur 
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miedzianych do nowych grzejników (planowana lokalizacja pokazana na rzucie piętra). Należy również 
przewidzieć demontaż istniejącego oraz montaż nowego okna PVC w kolorze białym o max. 
współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/(m2K) 
 

4.14. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych wraz z 
wykonaniem nowego przyłącza kanalizacyjnego 

W korytarzu w piwnicy należy wykonać nowy poziom kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 Dz160mm 
wraz z podłączeniem istniejących pionów kanalizacyjnych oraz wykonaniem odwodnienia pomieszczenia 
wymiennikowni oraz archiwum. Nowe rurociągi należy prowadzić pod istniejącą posadzką. Główny 
rurociąg należy wyprowadzić poza budynek od strony zachodniej i włączyć do istniejącej studni 
betonowej. Na nowym odpływie należy zabudowac zawór przeciwzalewowy DN150 z ochroną przed 
gryzoniami, posiadający 1 klapę z tworzywa sztucznego oraz 1 klapę ze stali nierdzewnej. Do zaworu 
należy zapewnić łatwy dostęp w celu konserwacji. Na istniejących pionach kanalizacyjnych zamontować 
rewizje. Orientacyjna długość odcinka poziomego kanalizacji wewnątrz i na zewnątrz budynku wynosi 
30mb. Na rysunku nr 02. Rzut piwnicy pokazany został orientacyjny przebieg projektowanych poziomów  
i podejść kanalizacyjnych. Dokładny przebieg zostanie ustalony po odkryciu istniejących pionów 
kanalizacyjnych oraz podejść pod urządzenia sanitarne. Należy również przewidzieć zakup i montaż w 
posadzce dwóch kratek ściekowych ze stali nierdzewnej w pom. archiwum i wymiennikowni. Istniejącą 
instalację sanitarną od głównego rurociągu należy skutecznie zaślepić. 
 

4.15. Czyszczenie i konserwacja wentylacji mechanicznej  
W budynku wykonane są następujące układy wentylacji mechanicznej: 

 Wentylacja wywiewna na parterze oraz na piętrze obsługująca pomieszczenia biurowe i kuchenne 
z wyprowadzeniem zużytego powietrza ponad dach. Przewody stalowe o średnicach w zakresie 
od Ø125mm do Ø250mm oraz dwie centrale wentylacyjne podwieszane umieszczone w kuchni na 
parterze oraz w korytarzu na piętrze. 

 Wentylacja wywiewna w piwnicy obsługująca pomieszczenia wymiennikowni, archiwum, 
serwerowni oraz korytarza. Przewody stalowe o średnicach Ø125mm. Wentylator wyciągowy 
kanałowy zlokalizowany w pomieszczeniu archiwum, 

 Wentylacja nawiewna oraz wywiewna obsługująca pomieszczenie Sali narad oraz serwerowni z 
wyprowadzniem zużytego powietrza ponad dach. Przewody stalowe prostokątne o wymiarach 
315x150mm oraz okrągłe Ø250mm. Centrala wentylacyjna nawiewna zlokalizowana w 
pomieszczeniu archiwum. 

Wykonawca podczas czyszczenia zobowiązany będzie do oceny stanu technicznego kanałów i centrali 
wentylacyjnej, zdemontowaniu klap rewizyjnych a następnie: 

 Wykonaniu inspekcji kanałów kamerą inspecyjną wraz z zapisem video na płycie CD. Inspekcję 
należy wykonać przed oraz po wykonaniu czyszczenia, 

 Czyszczenie kanałów wentylacyjnych poprzez ich szczotkowanie oraz odsysanie zanieczyszczeń, 

 Dezynfekcję instalacji poprzez zamgławianie, 

 Wykonanie badań mikrobiologicznych, 

 Regulację instalacji, 
Należy wykonać przeglądy serwisowe istniejących central wentylacyjnych wraz z wymianą 
materiałów eksploatacyjnych. 

4.16. Zakup i montaż zbiornika naziemnego na wodę deszczową  
Należy zakupić i zabudować naziemny zbiornik na wodę deszczową o pojemności min. 350 l z PE-HD 
odpornego na promieniowanie UV wraz z wykonaniem podłączenia do istniejącej rury spustowej 
stalowej. Podłączenie zbiornika do rury spustowej wykonać poprzez specjalny łapacz wody do zbierania 
deszczówki wraz z wkładem filtrującym. 
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4.17. Remont pokrycia daszku nad schodami zewnętrznymi 
 
Pokrycie daszku wykonane jest z papy asfaltowej. Miejscami występują przecieki. Istniejące pokrycie 
dachu z papy asfaltowej będzie pełnić funkcję paroizolacji. Istniejące podłoże należy zagruntować emulsją 
bitumiczno-lateksową. Na tak przygotowane podłoże należy położyć 1x papę asfaltową podkładową oraz 
1x papę asfaltową nawierzchniową którą należy wywinąć pod obróbkę blacharską. Istniejącą obróbkę 
blacharską zdemontować oraz wykonać nową z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,7mm  
 

4.18. Renowacja wykładziny podlogowej PVC 
Istniejącą wykłądzinę podłogową PVC na parterze należy poddać renowacji.  
Sposób wykonania renowacji: 

1) Gruntowne czyszczenie silnymi środkami które rozpuszczą plamy i zanieczyszczenia bez 
ingerencji w strukturę wykładziny, 

2) Neutralizacja wykładziny np. wodą i pozostawienei do wyschnięcia, 
3) Nakładanie lakieru – następnie należy wykonać lakierowanie, 

Do lakierowania zastosować: 
 Dwuskładnikowy, lakier poliuretanowy do długotrwałej ochrony podłóg. 

 Wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. 

 Odporny na niebarwiące chemikalia, 

 Testowany zgodnie z normą DIN 18032-2 i DIN EN 14904, odpowiedni dla podłóg sportowych 
(optyka satynowy mat). 

 Bardzo niski poziom emisji  
 Numer ABZ. Z-157.20-69, emisja przetestowane budynku produktem zasad AgBB 

 Optyka: połysk, satynowy mat, extra mat, ultra mat 
 

4.19. Uzupełnienie balustrady od parteru po pietro 
Istniejącą balustradę (Fot. Nr 8) należy uzupełnić płaskownikami poziomymi lub pionowymi tak aby 
prześwit między prętami był nie większy niż 12cm. Istniejąca balustrada została wykonana ze stali a 
następnie ocynkowana i pomalowana proszkowo. Nowe elementy wykonać ze stali a następnie 
pomalować farbą podkładową oraz nawierzchniową chlorokauczukową. Po wykonaniu prac montażowych 
należy przewidzieć malowanie całej balustrady od piwnicy po piętro. 
 

5. Sposób wykonania modernizacji 
1) Dołączone do postępowania rzuty kondygnacji należy traktować poglądowo. Występują różnice ze 

stanem faktycznym. Dlatego do poprawnej wyceny zamówienia niezbędne jest przeprowadzenie 
oględzin. 

2) Usunięcie istniejących regałów, szaf biurowych, kuchennych i sprzętu agd 1 kpl należy rozumieć 
jako komplet wyposażenia znajdującego się w danym pomieszczeniu, 

3) W ramach demontażu regałów i szaf biurowych należy uwzględnić przeniesienie lub wyniesienie i 
wniesienie znajdujących się wewnątrz dokumentów, 

4) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przygotuje harmonogram rzeczowo-finansowy w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzgodnienie ma na celu maksymalne zminimalizowanie utrudnień 
w bieżącym funkcjonowaniu pracowników, 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji zamówienia 
odpadów. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji, złom, 
należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, w szczególności z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2016.1987j.t.). Na potwierdzenie prawidłowego zagospodarowania odpadów należy w 
dokumentacji odbiorowej przedstawić karty przekazania odpadów określające ilość i miejsce 
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odbioru. Wybór miejsca utylizacji odpadów należy do Wykonawcy. W przypadku złomu Inwestor 
oczekuje refaktury za oddane do skupu ilości odpadów powstałych z demontażu elementów 
stalowych, 

 
6. Organizacja oraz bezpieczeństwo i higiena prac 

1) Modernizację obiektu należy wykonać w czynnym i pracującym obiekcie. Sposób i kolejność 
wykonywania robót w poszczególnych pomieszczeniach musi być uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. Prace muszą być tak prowadzone aby jak najmniej zakłócać ciągłość pracy 
pracowników Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej w godzinach ich pracy 
tj.: od godziny 7:00 do godziny 15-ej w dniach od poniedziałku do piątku. 
Zamawiający bezwzględnie wymaga aby na parterze roboty były wykonywane poza godzinami 
pracy zakładu tj. od poniedziałku do piątku od godziny 15:00 do godz. 7:00 rano (popołudniu i w 
nocy) oraz w weekendy. 
Na piętrze roboty muszą być wykonywane w danym momencie tylko w jednym pomieszczeniu. 
Po zakończeniu remontu w jednym pomieszczeniu oraz po przeniesieniu się pracowników na 
swoje miejsca pracy będzie można rozpocząć  roboty w kolejnym pomieszczeniu. 
W piwnicy oraz na terenie zewnętrznym prace będą mogły być wykonywane również w 
godzinach pracy zakładu oraz jednocześnie na całej powierzchni. 
Zamawiajacy wymaga aby prace budowlane powodujące znaczną emisję hałasu (wiercenia, 
przekucia, wyburzenia itp.) były wykonywane poza godzinami pracy zakładu. 
Wykonawca musi dbać o porządek podczas wykonywania prac. Należy zapewnić porządek w 
części wspólnej budynku tj. wejście do budynku, klatka schodowa, korytarze. 

2) Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas 
prac budowlanych należy podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie lub 
zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko: 
 bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 

charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne 
technicznie, 

 maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych, 
 zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, 

aby powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu 
lub bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu 
odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do 
odzysku lub recyklingu, jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania 
przekazywać na składowisko odpadów), 

 wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska 
w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla 
pracowników.   

3) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykonana zaplecze budowy wraz z dostawą 
mediów: energii elektrycznej, wody itp. Zamawiający dopuszcza udostępnienie pomieszczenia 
wewnątrz budunku oraz fragment parkingu znajdujący się w pobliżu budynku. Media dostarczane 
będą odpłatnie. 

4) Wykonawca na własny koszt zapewni kierownika robót. 
 

7. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1) Jako podstawę wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w 

Specyfikacji Technicznej, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt 
inwestycji, 
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2) rozwiązania techniczne: dobór technologii i zastosowane materiały oraz urządzenia jak również 
jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 
modernizowanego obiektu, 

3) dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  
o analizę rzeczywistych warunków eksploatacyjnych, 

4) zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne  
na korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania, 

5) zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania, 

6) Kolory oraz rodzaj farby do malowania ścian i sufitów zostaną ustalone dla każdego 
pomieszczenia indywidualnie i uzgodnione z Zamawiającym na etapie zatwierdzania materiałów, 

7) Wszystkie sprzęty agd, materiały instalacyjne, budowlane oraz wykończeniowe zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym na etapie zatwierdzania materiałów, 

8) Wykonawca zobowiązany będzie zaproponować co najmniej pięć różnych materiałów z danego 
asortymentu celem uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

9) wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego, 
10) akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót, 

 
8. Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało: 
1) Zagospodarowanie terenu budowy, 
2) Sporządzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objętego realizacją 

inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach, 
3) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń wraz z pracami 

towarzyszącymi, 
4) Wywóz wraz z utylizacją powstałych odpadów, 
5) Odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez 

Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 
6) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – 2 egz, 

 
9. Gwarancje 

Zamawiający będzie wymagał co najmniej trzyletniej gwarancji na wybudowane elementy, a także inne 
składniki, elementy i wyposażenie zastosowane na obiekcie. 
 

10. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

1) protokoły odbiorów częściowych, 
2) protokoły prób szczelności i wydajności wykonanych instalacji, 
3) protokoły pomiarów elektrycznych, 
4) oświadczenie Kierownika Robót o wykonaniu robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, 
5) oświadczenie o uporządkowaniu i doprowadzeniu do stanu pierwotnego obiektu i terenu 

przyległego, 
6) atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości zabudowanych materiałów i urządzeń,  
7) inne dokumenty wynikające ze Specyfikacji Technicznej. 

11. Dodatkowe dokumenty 
1) Orientacja, 
2) Rzut piwnicy, 
3) Rzut parteru, 
4) Rzut piętra, 
5) Rzut piwnicy_wentylacja, 
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6) Rzut parteru_wentylacja, 
7) Rzut piętra_wentylacja, 
8) Rzut dachu_wentylacja, 
9) Dokumentacja fotograficzna—8szt, 

 


