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BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘCZNEJ
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1/ Zakres robót
2/ Informacja o terenie budowy
3/ Określenia podstawowe
4/ Wymagania dotyczące materiałów
5/ Sprzęt
6/ Realizacja i odbiór robót

KLASYFIKACJA ROBÓT WG. CPV:
45432100-5 – kładzenie i wykładanie podłóg
45421131-1 – instalowanie drzwi
45421132-8 - instalowanie
45431200-9 – kładzenie glazury
45442100-8 – roboty malarskie
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331100-7 – instalowanie c.o.
45311000-0 – roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
45000000-7 – roboty budowlane
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1/ ZAKRES ROBÓT
1.1. Obudowa pionu kanalizacyjnego, rur wodociągowych ścianką z płyt gipsowo - kartonowych
wodoodpornych na ruszcie stalowym.
1.2. Wymiana kratek wentylacyjnych.
1.3. Skucie starej glazury ze ścian.
1.4. Wykonanie malowania farbami emulsyjnymi w kolorze białym ścian i sufitów. Na ścianach do
wysokości +220 cm od poziomu posadzki wykonad obłożenie z płytek glazurowanych o
wymiarach 20 x 25 cm na zaprawie klejowej (kolor płytek uzgodnid z inwestorem przed ich
ułożeniem).
1.5. Skucie starej posadzki i wykonanie nowej z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm na
zaprawie klejowej.
1.6. Wymiana instalacji elektrycznej: demontaż starego okablowania, wykonanie nowego
okablowania podtynkowego, kable YDYp 3 x1,5 mm, oświetlenie sufitowe oprawy kasetonowe
(3 szt.)
2 x 20 W , wymiana włącznika świeczkowego dwubiegunowego i gniazda
podtynkowego.
1.7. Demontaż umywalek i misek ustępowych wraz z podejściami. Wymiana kratek ściekowych
podłogowych (2 szt.),
1.8. Wykonanie nowych podejśd kanalizacyjnych z rur PCV ø 110 mm do misek ustępowych
i ø 40 mm do umywalek i pisuarów. Podejścia ø 40 mm wkud w ściany.
1.9. Zamontowad 1 miskę ustępową porcelanowa białą oraz 2 umywalki z baterią ścienną i 2
pisuary,
1.10. Wymienid okno drewniane na okno z profili PCV w kolorze białym,
1.11. Zdemontowad parapet podokienny lastrykowy i wykonad obłożenie dolnego glifu okiennego
płytkami glazurowanymi,
1.12. Rozebranie ścianek działowych oddzielających kabinę wc i wykonanie nowych ścianek z cegły
o gr. ¼ c do wysokości 220 cm od poziomu posadzki, wstawienie 1 szt. ościeżnic drzwiowych
stalowych uniwersalnych i 1 szt. skrzydeł drzwiowych łazienkowych,
1.13. Wymiana ościeżnicy i skrzydła drzwiowego z korytarza do sanitariatu.
2. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy (ślepy).
2/ INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone będą na terenie Inwestora, a ich wykonanie nie będzie miało
negatywnego wpływu na środowisko, nie narusza praw osób trzecich. Kolejność
wykonywania robót wynika z technologii prowadzonych prac oraz uzgodnień z Inwestorem.

3/ OKREŚLENIA PODSTAWOWE
W przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie
występują definicje pojęć nigdzie wcześniej nie zdefiniowane, niemożliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Są to definicje zgodne ze stosowanymi w normach oraz
przyjęte w katalogach producentów.
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4/ WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
 Farby emulsyjne i olejne – winny posiadad atesty higieniczne,
 Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne – płyty o grubości 12,5 mm winny posiadad
certyfikaty lub aprobaty techniczne,
 Płytki gresowe i glazurowane, zaprawy samopoziomujące, kleje do glazury i fugi - winny
posiadad atesty higieniczne,
 Oprawy elektryczne - winny posiadad certyfikaty lub aprobaty techniczne,
 Kable elektryczne i osprzęt - winny posiadad certyfikaty lub aprobaty techniczne,
 Miski ustępowe, umywalki, pisuary oraz rury kanalizacyjne – winny posiadad certyfikaty lub
aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne.
 Okno z profili PCV – o wym. 88 x 202 cm, wymiary i funkcje wg załącznika graficznego, profil
powinien posiadad aprobatę techniczną, atest higieniczny i certyfikat o niepalności lub
trudno zapalności, uszczelki winny posiadad atest higieniczny, okucia powinny posiadad
aprobatę techniczną, szyby zespolone powinny posiadad atest higieniczny i aprobatę
techniczną.
 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne – powinny posiadad certyfikat lub aprobatę techniczną, drzwi
do kabin wc pełne powinny byd wyposażone w klamkę z szyldami i blokadę otwierania oraz
kratki wentylacyjne, drzwi do sanitariatu powinny byd wyposażone w klamkę z szyldami i
zamek wkładka bębenkową.
 Transport i przechowywanie materiałów zgonie z zaleceniami producenta.

5/ SPRZĘT
Do prac należy zastosować sprzęt przewidziany w katalogach KNR jak w przedmiarach
robót. Powinien on być odpowiedni do technologii prowadzenia robót.
6/ REALIZACJA ROBÓT
 przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty i atesty higieniczne jak w pkt. 4 przed
przystąpieniem do robót,
 zabezpieczenie drzwi wewnętrznych w trakcie prowadzenia robót przed ich
zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
 zgłaszanie inspektorowi robót zanikowych do odbioru,
 usuniecie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych
robót,
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 wywiezienie gruzu i resztek z rozbiórek na wysypisko lub miejsce wskazane przez
zamawiającego,
 posprzątanie terenu robót po zakończeniu robót remontowanych przed ich
zgłoszeniem do odbioru,
 zgłoszenie na piśmie do Inwestora wykonania robót i gotowości ich do odbioru,
 przygotowanie operatu powykonawczego:
-

komplet

aprobat

technicznych

lub

certyfikatów

i

atestów

higienicznych

potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zawierających potwierdzenie, że
zostały wbudowane w trakcie obecnego remontu.
Sporządził:
mgr inż. Mirosław Woźniak

