
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest wewnętrzna przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku szpitala 

(bryły B) na potrzeby szatni i sanitariatów personelu oraz archiwum medycznego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn: „Dostosowanie pomieszczeń szatni i sanitariatów personelu oraz archiwum 

medycznego do obowiązujących przepisów”.   
 

I. Opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do jego lokalizacji (warunki realizacji 
przedmiotu zamówienia): 

 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w piwnicy jednej z brył kompleksu szpitalnego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, przy ulicy Jagiellońskiej 78. 
Bryła B budynku stanowi skrzydło prawe głównej bryły budynku.  Budynek został wybudowany w 

latach 80 – tych ubiegłego wieku. Jest całkowicie podpiwniczony, z trzema kondygnacjami 
naziemnymi.   

 
W ostatnich latach  przebudowano parter na oddział szpitalny (oddział gruźlicy) oraz II piętro na 

laboratorium.    
 

Przedmiotem zamówienia  jest wewnętrzna  przebudowa  pomieszczeń piwnicy  zgodnie z 
projektem  budowlanym  pracowni projektowej Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa 

SITR Sp. z o.o. lipiec 2011  - załącznik nr 1.2.w katalogu Dokumentacja projektowa.  
Z uwagi na fakt objęcia zamówieniem szerszego zakresu prac oraz  dokonaną przez   użytkownika  

modyfikację przeznaczenia dwóch pomieszczeń,  podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia 
jest również: 

• Uzupełniony o niezinwentaryzowane piony kanalizacji sanitarnej rzut projektu instalacji wod – 
kan i cw - załącznik nr 1.3. w katalogu Dokumentacja projektowa; 

• Projekt zamienny do projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o. wykonany przez Pracownię 
projektową  „Inżynieria Sanitarna” mgr inż. Tomasza Kozłowskiego w zakresie c.o. - załącznik 

nr 1.4. w katalogu Dokumentacja projektowa; 
• Projekt zamienny do projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o. wykonany przez Pracownię 

projektową Renaty Góralczyk – Osowickiej w zakresie  instalacji wody. - załącznik nr 1.5. w 

katalogu Dokumentacja projektowa; 

• Projekt zamienny do projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o.  wykonany przez ALKOM 
s.c. Andrzej Farańczuk z siedzibą  w Olsztynie w zakresie instalacji elektrycznych; - załącznik nr 

1.6. w katalogu Dokumentacja projektowa; 
 

Przedmiotem zamówienia jest również  wykonanie  podejść instalacyjnych (wod-kan ) niezbędnych 

do zasilenia  pomieszczeń I piętra – w zakresie niezbędnym do wykonania w poziomie piwnicy. W/w 

prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej Autorska Pracownia 
Architektoniczna Architekt Renaty Góralczyk – Osowickiej (projekt wod-kan, c.o.), która  stanowi 

załącznik nr 1.7. w katalogu Dokumentacja projektowa. (Przedmiotowa dokumentacja, tj.   

związana z przebudową I piętra na cele oddziału szpitalnego oraz przebudowę klatki schodowej - 

łączącej obiekt z bryłą główną – A, budynku -  wraz z budową szybu windowego i dostawą windy 

osobowej jest przeznaczona do realizacji  w późniejszym okresie i zakres nie jest objęty  

zamówieniem). 

 

Uwaga: oznaczenia pomieszczeń zawarte   w niniejszym opisie odnoszą się do projektu architektury i 
inwentaryzacji projektu budowlanego  pracowni projektowej Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i 

Doradztwa SITR Sp. z o.o. 
 

Prace budowlane, dostawy materiałów i wywóz materiałów rozbiórkowych będą prowadzone z 
dostępem przez klatkę schodową (oznaczenie D1.4.  zgodnie z projektem architektury). Klatka 

schodowa (oznaczenie  D1.1.)  będzie udostępniona jedynie w celu wykonania robót w jej obrębie. 



 

Ze względu na zapewnienie ciągłości pracy szpitala, w momencie przekazania placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy  pomieszczenia piwniczne za wyjątkiem pomieszczeń nr 18, 12 i 

13 (oznaczenie wg rzutu inwentaryzacji). Pomieszczenie nr 18 stanowi podręczną  pralnię i suszarnię, 
która po wykonaniu prac budowlanych otrzyma nową lokalizację w pom. D1.13 – zgodnie z 

projektem  architektury;  Pomieszczenie  Nr 12 i 13 stanowi archiwum dokumentacji medycznej, które 
zostanie przeniesione do przebudowanego pom. nr D1.7. – numeracja zgodnie z projektem 

architektury. 
 

W związku z powyższym prace będą prowadzone dwuetapowo: 
- etap I -  roboty objęte przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie w pomieszczeniach nr D1.7 i 

powiększonym pomieszczeniu D1.13 (numeracja zgodna z projektem architektury) oraz w 
pozostałych pomieszczeniach -  roboty budowlane w zakresie rzeczowym zgodnym z przedłożonym 

przez Wykonawcę harmonogramem. W I etapie pomieszczenia nr. 18, nr 12 i nr 13  (ozn. zgodnie z 
rzutem  inwentaryzacji) zostaną Wykonawcy udostępnione jedynie do wykonania niezbędnych prac 

instalacyjnych. Wykonawca winien skalkulować koszt niezbędnego zabezpieczenia znajdującego 
się w nich wyposażenia  i dokumentów. 

 
- II etap –  przekazanie Wykonawcy pomieszczeń  nr 18, nr 12 i nr 13 (oznaczenie zgodnie z 

inwentaryzacją) w celu realizacji pełnego zakresu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia  w pełnym zakresie. 

 
Z uwagi na fakt lokalizacji oddziału szpitalnego (parter) w bezpośrednim sąsiedztwie prac 

budowlanych (piwnica), wykonawca winien uwzględnić w kalkulacji robót budowlanych 

konieczność wykonywania: 

-  prac rozbiórkowych, wywóz materiałów rozbiórkowych i gruzu w godzinach popołudniowych i w 

soboty; 

-  używania odpowiednich elektronarzędzi dostosowanych do rodzaju i zakresu robót budowlanych,  

aby ograniczyć do minimum hałas i drgania, które negatywnie będą wpływały na pacjentów oraz 

personel; 

 - gruz, materiały rozbiórkowe winny być wywożone na bieżąco. Dostawy materiałów również winny 

być przywożone sukcesywnie, bez składowania ich przed budynkiem.  

 

Uwaga: materiały rozbiórkowe: oprawy oświetleniowe, materiały  metalowe (rury, drzwi stalowe, 
kraty itp. ) wykonawca jest zobowiązany przekazać protokolarnie Zamawiającemu.   

 

 

II. Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego 

zamówienia: 

2.1. Roboty budowlane obejmują przebudowę pomieszczeń piwnicy w zakresie: 

Branża budowlana (zgodnie z dokumentacją projektową pracowni Okręgowy Ośrodek 
Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. z lipca 2011 r. załącznik nr 1.2.w katalogu Dokumentacja 

projektowa)  z zastosowaniem zmian: 
a)  w zakresie wydzielenia z projektowanego pomieszczenia nr D1.20,  pomieszczenia 

wielkości pomieszczenia nr 11 (oznaczenie zgodne z inwentaryzacją), na cele 
pomieszczenia porządkowego, wyposażonego w zlewozmywak, zawór czerpalny i kratkę 

ściekową. W dalszym opisie pomieszczenie to będzie oznaczone jako nr D1.20a. 
b) W zakresie zmiany konstrukcji ścianek wewnętrznych pom. D1.10 (ścianki WC i 

prysznicowe) na ścianki systemowe z płyty HPL. 
c) W zakresie powiększenia pom. D1.13 o powierzchnię korytarza przed  szybem windowym, 

oraz  wyposażenia go dodatkowo w zawór czerpalny i kratkę ściekową. 
d) Likwidacja szybów windowych w zakresie rozbiórki ścian umożliwiających powiększenie 

przyległych pomieszczeń oraz zamurowania otworów drzwiowych do tych szybów. 
 

Zakres obejmuje wykonanie robót: 



a. demontażowych – wykładziny pcv, kratki pcv, drzwiczek, drzwi i ościeżnice,  kraty 

stalowych drzwiowe i okienne; 
b. rozbiórkowych: ścianki działowe, posadzki (gres, lastryko, szlichta cementowa), 

rozbiórki okładzin z glazury, skucie tynków ścian (założono ok. 30 % powierzchni 
wszystkich ścian), rozbiórkę ścian istniejących szybów windowych wraz z 

wykonaniem konstrukcji wsporczej pod istniejący jeszcze układ ścian szybów na 
parterze, likwidacja podszybia i wyrównanie poziomu z istniejąca posadzką; 

rozbiórka podkładu betonowego na szerokości 1 m wzdłuż ścian zewnętrznych w 
celu wykonania izolacji termicznej; 

c. wykucie projektowanych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych z 
wykonaniem nadproży z kształtowników stalowych;  

d. zamurowania istniejących otworów drzwiowych, oraz po zdemontowanych 
drzwiach  szybów windowych, wykonanie nowych ścianek działowych z cegły 

pełnej kl. 150 lub z bloczków silikatowych, montaż  nadproży prefabrykowanych; 
e. uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych na ścianach oraz wykonanie 

nowych tynków na projektowanych ściankach działowych; Uwaga: Założono 
nowe tynki na wszystkich ścianach, na których będą ułożone wykładziny PCV 

(m.in. pomieszczenia nr. D1.15, D1.17 i D1.10 zgodnie z projektem architektury). 
f. likwidacja istniejących otworów instalacyjnych i uzupełnienie tynków cem-wap. 

w stropach po prowadzonych pracach budowlanych; 
g. przygotowanie powierzchni pozostałej (70 % powierzchni ścian) pod wykonanie 

gładzi gipsowych (zeskrobanie farby, gruntowanie);  wykonanie gładzi 
gipsowych na wszystkich ścianach; 

h. montaż wykładzin na ścianach  w sanitariatach oraz na fartuchach przy 
projektowanych umywalkach i zlewozmywakach; 

i. wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej posadzek wzdłuż ścian 
zewnętrznych; wykonanie nowych posadzek cementowych ze wzmocnieniem 

siatkami stalowymi lub włóknem stalowym,  z izolacją przeciwwilgociową z folii 
oraz wykładzin pcv; Uwaga: w pomieszczeniach nr D1.13 , D1.7 i D1.20a należy 

ułożyć gres o wym. 30 x 30 z cokolikiem z gresu na wysokość 10 cm. 
j. dostawa i montaż stolarki drzwiowej (wykonawca winien dostarczyć i 

zamontować drzwi do  utworzonego pomieszczenia D1.20a; (przedmiot 
zamówienia nie obejmuje wymiany drzwi szybu windowego – jest on do 

likwidacji). 
k. malowanie ścian; 

l. wykonanie sufitów podwieszanych (kasetonowych) we wszystkich 
pomieszczeniach. Montaż max 10 cm niżej od płaszczyzny stropu. Wszelkie 

instalacje znajdujące się poniżej należy również zabudować sufitem 
kasetonowym z uwzględnieniem uskoku pionowego (blendy) wykonanej na 

konstrukcji stalowej z płytą  G-K z  jej po szpachlowaniem  i malowaniem;  
m. Zabudowy wszystkich pionów kanalizacyjnych płytą gipsowo-kartonową (G-K) z 

zastosowaniem drzwiczek rewizyjnych umożliwiających bezkolizyjny dostęp do 
rewizji zamontowanych w pionach kanalizacyjnych.  

n. Wykonanie fundamentów i konstrukcji stalowej (zabezpieczonej antykorozyjnie i 
malowanej)  wsporczej pod  montaż centrali wentylacyjnej; 

o. Wykonanie prac budowlanych w klatce schodowej D1.4. w zakresie poziomu -1 
(piwnica - podest) i biegi do poziomu 0 (parter). W zakresie prac: roboty 

instalacyjne, szpachlarsko – malarskie (ściany malowane do wysokości 1,4 farbą 
olejną, powyżej farba akrylowa; kolor biały), podest i spocznik oraz okładziny 

schodów - płytki gres – stopnice z ryflem. 
p. montaż narożników PCV o wym. 50 x 50 [mm] wysokości 1,50 m oraz listew (taśm) 

PCV wzdłuż ścian w komunikacji o szer. 30 cm; 
q. Montaż odbojów (gumowych) drzwiowych w posadzkach; 

r. dostawa i montaż  ścianek WC i kabin prysznicowych,  systemowych HPL do 
pom. D1.10 (oznaczenie zgodnie z projektem architektury). 



s. Wykonanie kanału wentylacyjnego (tzw. „zetki”) w ścianie szczytowej  

pomieszczenia nr  D1.13  do podłączenia kanału fi 200 mm (wyrzutnia ciepłego 
powietrza suszarki). Montaż kratki stalowej malowanej proszkowo  na zewnątrz.  

t. Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

 
Uwaga: klatka schodowa D1.1.(oznaczenie  zgodnie z projektem architektury) nie wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia. Należy wykonać jedynie prace naprawcze po wykonanych robotach 

instalacyjnych  i po wymianie drzwi D1. Uwzględnić 1 – krotne malowanie ścian i sufitu klatki D1.1. w 

poziomie -1 (piwnica). 

 

2.2. Branża sanitarna: 

- zakres zgodny  z dokumentacją projektową pracowni Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i 

Doradztwa SITR Sp. z o.o. z lipca 2011 r. załącznik nr 1.2.w katalogu Dokumentacja projektowa  przy 
uwzględnieniu: 

a)  uzupełnionego o niezinwentaryzowane piony kanalizacji sanitarnej rzutu projektu instalacji wod – 
kan i cw - załącznik nr 1.3.. w katalogu Dokumentacja projektowa; 

b) Projektu zamiennego  do projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o. wykonany przez pracownię 
projektową  „Inżynieria Sanitarna” mgr inż. Tomasza Kozłowskiego w zakresie c.o. - załącznik nr 1.4. w 

katalogu Dokumentacja projektowa; 

c) Projektu zamiennego do projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o. wykonany przez Pracownię 

projektową Renaty Góralczyk – Osowickiej w zakresie  instalacji wody. - załącznik nr 1.5. w katalogu 

Dokumentacja projektowa; 

 
Zakres obejmuje wykonanie robót: 

a. Roboty demontażowe: Demontaż instalacji kanalizacyjnej (żeliwne piony kanalizacyjne i 
podejścia), podejścia pod umywalki , muszle klozetowe, spłuczki; 

b. Instalacja kanalizacji: Wykonanie nowej instalacji kanalizacji wraz z przebudową 
istniejącej instalacji kanalizacyjnej w części dotyczącej wymiany żeliwnych podejść i 

odcinków poziomych odpływów znajdujących się w posadzkach na rury PCV; Na 
podstawie pracowni projektowej Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR 

Sp. z o.o. z lipca 2011 r. załącznik nr 1.1.w katalogu Dokumentacja projektowa  oraz 
uzupełnionego o niezinwentaryzowane piony kanalizacji sanitarnej rzutu projektu 

instalacji wod – kan i cw - załącznik nr 1.2. w katalogu Dokumentacja projektowa; 
Wykonanie i wpięcie do instalacji kanalizacji nowych pionów kanalizacyjnych pod 

zasilanie I piętra zgodnie z dokumentacją projektowej Autorskiej Pracowni 
Architektonicznej Architekt Renaty Góralczyk – Osowickiej (projekt wod-kan, c.o.) 

stanowiącą  załącznik nr 1.7. w katalogu Dokumentacja projektowa. Przewody instalacji 

kanalizacyjnej dla potrzeb I piętra należy poprowadzić zgodnie z projektowaną trasą z 

uwzględnieniem niezbędnych przejść  przez ściany i zakończyć pod stropem z 

odpowiednim zaślepieniem. Instalację wodociągową dla potrzeb I piętra należy 

wykonać wraz z wykonaniem instalacji wodnej w piwnicy (główne trasy) i zaopatrzyć w 

projektowane zawory. 

c. wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z dostawą, montażem, 
okablowaniem, uruchomieniem central.  Wykonanie  instalacji ciepła technologicznego 

. Wykonanie pomiarów na wykonanej instalacji wentylacji; Całość na podstawie 
projektu budowlanego pracowni projektowej  Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i 

Doradztwa SITR Sp. z o.o. z lipca 2011 r. załącznik nr 1.2.w katalogu Dokumentacja 

projektowa. 

d. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem zamiennym do 
projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o. wykonany przez Pracownię projektową  

„Inżynieria Sanitarna” mgr inż. Tomasza Kozłowskiego - załącznik nr 1.4. w katalogu 

Dokumentacja projektowa; Projekt uwzględnia demontaż istniejącej instalacji c.o., której 

trasy biegną nawierzchniowo, po  ścianach (w pomieszczeniach) i w posadzkach (w 
korytarzu). Zdemontowane grzejniki przeznaczone są do ponownego wbudowania. 



Wykonawca dostarczy i zamontuje głowice termostatyczne na wszystkie (istniejące i 

nowe)  grzejniki.  
e. Przebudowa instalacji wodociągowej, w tym hydrantowej zgodnie z projektem 

zamiennym do projektu budowlanego OORiD SITR Sp. z o.o. wykonany przez Pracownię 
projektową  Renaty Góralczyk – Osowickiej w zakresie  instalacji wody. - załącznik nr 1.5. 

w katalogu Dokumentacja projektowa. Wykonanie podejść pod  urządzenia sanitarne 
(umywalki, zlewozmywaki, WC i inne) zgodnie z projektem podstawowym - projektem  

budowlanym  pracowni projektowej Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa 
SITR Sp. z o.o. lipiec 2011  - załącznik nr 1.2.w katalogu Dokumentacja projektowa. 

Uwaga: Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej wykonać po zapewnieniu 
podłączenia istniejących pionów do wykonaniu nowej instalacji. Istniejąca instalacja 

przebiega wzdłuż ściany zewnętrznej (od pom.18 do 11 zgodnie z rzutem 
inwentaryzacji).  

f. Wykonanie instalacji zasilającej w wodę i instalacji kanalizacji do planowanego do 
przebudowy w późniejszym terminie I piętra budynku zgodnie z dokumentacją 

projektową Autorska Pracownia Architektoniczna Architekt Renaty Góralczyk – 
Osowickiej (projekt wod-kan, c.o. i c.t.) stanowi załącznik nr 1.7. w katalogu 

Dokumentacja projektowa ( zakres robót dotyczy instalacji w obrębie poziomu piwnic). 
g. Demontaż z odcięciem części  od istniejącej rury gazowej – na odcinku o długości ok. 15 

mb.  
h. Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

 
2.3.  Branża elektryczna na podstawie  projektu zamiennego do projektu budowlanego OORiD SITR 

Sp. z o.o.  wykonany przez ALKOM s.c. Andrzej Farańczuk z siedzibą  w Olsztynie w zakresie 
instalacji elektrycznych; - załącznik nr 1.6. w katalogu Dokumentacja projektowa w zakresie: 

• Demontaż istniejącej instalacji, opraw oświetleniowych i tablicy rozdzielczej; 
• Montaż nowej tablicy rozdzielczej;  

• Instalacja elektryczna gniazd wtykowych i siłowych, 
• Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego; 

• Instalacje komputerowe; 
• Instalacja zasilająca centrale wentylacyjne; 

• Pomiary. 
• Wykonanie dokumentacji i powykonawczej; 

Uwaga: Przy wykonaniu prac instalacyjnych należy ściśle współpracować z administratorem 

budynku. 

 

III. Charakterystyka materiałowa:  
3.1. Charakterystyka materiałowa posadzki i ściany: 

3.2. Wykładzina pcv– minimalne właściwości i parametry: 

• Na ścianach – wykładziny heterogeniczne gr. min. 1 mm, na posadzkach 

homogeniczne  gr. min. 2 mm, z wywinięciem na ściany (10 cm)  i 
zastosowaniem listew wyobleniowych; 

• przeznaczone do spawania brzegów zapewniające wodoszczelność 
posadzki; 

• zapewniająca trwałość oraz łatwość czyszczenia i konserwacji; 
• polecane są do obiektów użyteczności publicznej o bardzo dużej 

intensywności użytkowania;  
•  zabezpieczone  powierzchni najnowszej generacji poliuretanem  

redukujące koszty czyszczenia, bez konieczności nakładania na 
powierzchnię żadnych mas (akryli) 

• odporna na wszelkie chemikalia zawierające alkohole. 
• odporne na: działanie kółek meblowych; 

• zapewniające wysoką trwałość kolorów, 
• antystatyczne, 



• posiadające: atesty higieniczne, deklaracje zgodności CE, klasyfikacje 

ogniowe jako wyroby trudno zapalne, deklaracje ochrony środowiska w 
zakresie emisji szkodliwych  

3.3. Gres (nieszkliwiony)– minimalne parametry i właściwości: 
• Wymiary – 30 cm x 30 cm; sokolik h=10 cm; 

• Grubość płytki – min. 9 mm; 

• właściwości przeciwpoślizgowe (klasy min  R9),  
• kolor – jasny beż, piaskowy; 

3.4. Stolarka drzwiowa: 

Wewnętrzna stolarka drzwiowa - stolarka systemowa. Ościeżnice stalowe. Skrzydła drzwiowe 

z wypełnieniem płytą wiórowo – otworową; Okleina z laminatu  CPL / HPL winna posiadać 

wysoką odporność na ścieranie. Wzór skrzydła – skrzydło pełne, gładkie. Kolorystyka okleiny – 
biała. Klamki i szyldy w kolorze białym, zamki na wkładkę; 

Drzwi p.poż. – aluminiowe z częściowym przeszkleniem (do połowy); z  klamką - Drzwi D3, D2;  
z pochwytami  - drzwi D1;  wyposażone w jeden zamek na wkładkę;  

Stolarka drzwiowa musi spełniać wymogi obiektów użyteczności publicznej (służby zdrowia). 
Przy drzwiach montować odboje gumowe (lokalizacja w uzgodnieniu z administratorem). 

 
Kabiny sanitarne (WC i natryski) – płyta HPL montowana w konstrukcji  ze stali nierdzewnej. 

Okucia – stal nierdzewna, otwierane na klamki. Element zamykający - klamka ze stali 
nierdzewnej posiadająca wskaźnik informujący o gotowości drzwi (otwarte/zamknięte) oraz 

funkcję awaryjnego otwierania. 
3.5. Wykończenie ścian i ościeży: 

Ścianki działowe z cegły pełnej lub loczków silikatowych, otynkowane tynkiem cem-wap. 
oraz wykończone  z gładzią gipsową i malowaniem. Ściany istniejące – wymiana tynków - 

założono 30 % powierzchni wszystkich ścian istniejących; 
Ściany  w sanitariatach wyłożyć wykładziną do wysokości 2,1m; W miejscach montażu 

umywalek należy również wyłożyć wykładziną do wysokości 2,1 m i szerokości 1,6 m (tzw. 
„fartuchy”).  

Pozostałe ściany: z przygotowaniem podłoża i gładzią gipsową, wzmocnieniem naroży 
kątownikami aluminiowymi,  gruntowaniem  pod  malowanie farbami zmywalnymi (z 

atestem higienicznym) w kolorze białym. Na wszystkich narożnikach zewnętrznych stosować 
do wysokości 1,5 m systemowe narożniki PCV 50 x 50. Wzdłuż  ścian w komunikacji należy 

zamontować listwy PCV systemowe o szer.  30 cm. 
3.6. Parapety 

Parapety wewnętrzne z PCV,  o szerokości uwzględniającej grubość ściany z 5 cm 
wysunięcie poza lico ściany. Białe; 

3.7.   Obudowa szachtów instalacyjnych 
Założono lekką obudowę szachtów instalacyjnych  płytą GK na stelażu. 

3.8. Sufity – zabudowy sufitów wykonać w systemie sufitów kasetonowych  na bazie płyt z wełny 
mineralnej skalnej,  odpornej na rozwój mikroorganizmów, o wym. 600 x 600, na  konstrukcji 
stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze białym. Reakcja na ogień  A1. 
Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa do 100% RH. 

3.9.    Posadzki – po robotach rozbiórkowych warstw posadzkowych, wykonaniu izolacji termicznej 
wzdłuż ścian zewnętrznych, należy wykonać nowe posadzki cementowe z izolacją 
przeciwwilgociową z folii polietylenowej gr. 0,3 mm, z warstwą wykończeniową z wykładziny PCV 
z uwzględnieniem  wywinięcia jej na wysokość 15 cm na ścianę. Należy stosować wylewki 
samopoziomujące przed montażem wykładziny. 

3.10.  Armatura sanitarna – stosować armaturę sanitarną spełniającą wymogi służby zdrowia. 
Umywalki z półpostumentami; WC – typu kompakt. Brodziki akrylowe ze wzmocnieniem pianką 
poliuretanową. 

3.11. Centrale wentylacyjne: należy przyjąć centrale  o wydajności zgodnie z projektem 
budowlanym pracowni  projektowej  Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z 
o.o. z lipca 2011 r. załącznik nr 1.2.w katalogu Dokumentacja projektowa i pozostałych 
parametrach porównywalnych do opisanych na załączonych kartach technicznych. Centralę 



oraz inne elementy instalacji obsługującą pomieszczenia D1.14 do D1.17 dostarczyć w wersji 
higienicznej.  

3.12. Instalacja elektryczna – osprzęt 
Oprawy LED. Dla zachowania estetyki należy stosować osprzęt jednego modelu wybranego 
producenta w parametrach wskazanych w dokumentacji. Oprawy oświetleniowe 
dostosowane do sufitów podwieszanych – kasetonowych o parametrach  technicznych 
zgodnych z dokumentacją projektową.  
Gniazda elektryczne z dedykowanym obwodem dla komputerów i gniazda komputerowe 
(podwójne RJ45 cat. 6 ). Zakończenia gniazd ethernetowych oraz elektrycznych 
doprowadzić do punktu dystrybucyjnego  zlokalizowanego  na parterze (przy klatce 
schodowej). 
Wszystkie instalacje prowadzone pod tynkiem. 

 
Uwaga: Kolorystyka elementów wykończeniowych winna zostać uzgodniona z Zamawiającym;  

 
IV. Wszelkie prace budowlane objęte zamówieniem mają być wykonane w oparciu o specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej. 

V. Przedmiary robót załączone do SIWZ są materiałami pomocniczymi i nie stanowią jedynej 
podstawy wyceny robót. Zamawiający zaleca dokonania analizy dokumentacji projektowej 
oraz opisu przedmiotu zamówienia. Dla zobrazowania stanu istniejącego dołączono  do SIWZ 
zdjęcia pomieszczeń piwnicy.  Wykonawca winien jednak dokonać oględzin stanu istniejącego 
na budynku w celu zapoznania się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia. 
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