1. Opis robót
1.1 Roboty wykończeniowe i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) węzłów sanitarnych
nr 119 i 123, 229 i 233, 325 i 329, 425 i 429 w budynku głównym szkoły
Roboty obejmują remont węzłów sanitarnych zlokalizowanych w budynku głównym szkoły na
I, II, III i IV piętrze w ramach jednego pionu sanitarnego.
Szczegóły robót:
1.1.1 wymiana rur wod.- kan. z żeliwnych na PCV,
1.1.2 zmiana ścianek działowych,
1.1.3 wymiana glazury i terakoty,
1.1.4 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, drewnianej
1.1.5 wymiana oświetlenia
1.1.6 wymiana armatury
1.1.7 roboty wykończeniowe – malowanie
1.1.8 transport pionowy materiałów budowlanych oraz gruzu i elementów z demontażu

Wymagania materiałowe Zamawiającego uszczegóławiające standardowe wymogi
wskazane w przedmiarach robót i normach budowlanych:
Ad 1.1.1 wymiana rur wod.- kan. z żeliwnych na PCV: kratki ściekowe z kratką metalową
Ad 1.1.3 wymiana glazury i terakoty: glazura dwukolorowa rozdzielona dekorem
Ad 1.1.4 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, drewnianej: skrzydła drzwiowe i
ościeżnice drewniane sosnowe, na dole otwory wentylacyjne, wkładki z gałką z jednakowym
kluczem do wszystkich drzwi, bejcowane i lakierowane na kolor istniejących drzwi w szkole
Ad 1.1.5 wymiana oświetlenia: oprawy sufitowe jarzeniowe hermetyczne 1x36 W
Ad 1.1.6 wymiana armatury: baterie umywalkowe mechaniczne dwuchwytowe
ścienne/wylewka ruchoma/ standard, baterie bidetowe stojące, dwuchwytowe zwykle
1.2 Roboty wykończeniowe i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) pokoi uczniowskich
w internacie zlokalizowanym w budynku głównym szkoły
Roboty obejmują remont internatu celem wydzielenia z istniejących pokoi uczniowskich
nowych.
Szczegóły robót:
1.2.1. montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych celem uzyskania nowego
układu przestrzennego istniejących pokoi uczniowskich,
1.2.2 wymiana i montaż stolarki wewnętrznej drewnianej, drzwiowej
1.2.3 wymiana opraw oświetleniowych i montaż nowych w powstałych pokojach
1.2.4 montaż grzejników w nowopowstałych pomieszczeniach
1.2.5 roboty wykończeniowe – malowanie.
1.1.6 transport pionowy materiałów budowlanych oraz gruzu i elementów z demontażu
Wymagania materiałowe Zamawiającego uszczegóławiające standardowe wymogi
wskazane w przedmiarach robót i normach budowlanych:
Ad 1.2.2 wymiana i montaż stolarki wewnętrznej drewnianej, drzwiowej: skrzydła drzwiowe i
ościeżnice drewniane sosnowe, w górnej części szklone szkłem matowym bejcowane i
lakierowane w kolorze istniejących drzwi w internacie, listwy przyościeżnicowe sosnowe o
wym. 12x1,5 cm na wzór w istniejących drzwiach z bejcowaniem, wkładki do drzwi w
systemie układu „jednego klucza”

Ad 1.2.3 wymiana opraw oświetleniowych i montaż nowych w powstałych pokojach: oprawy
oświetleniowe dopasowane gabarytowo do istniejących (oprawa rastrowa natynkowa 2x36
W)
Ad 1.2.4 montaż grzejników dostosowanych do istniejących (stalowe, płytowe 1200mmKP
22-600) w nowopowstałych pomieszczeniach

