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Załącznik nr 1 

 

PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

 

1. Roboty ogólnobudowlane: przebudowa części pomieszczeń dla całkowitego zwiększenia 

potrzeb użytkowych, wymiana hydroizolacji poziomych, wymiana posadzek, 

wyrównywanie i gładzenie ścian, wymiana balustrad, poręczy i parapetów wewnętrznych, 

wymiana stolarki drzwiowej (do pokoi noclegowych o zwiększonej przenikliwości 

akustycznej). 

2. Roboty wykończeniowe, montaż glazury, terakoty oraz wykładzin dywanowych, 

malowanie.   

3. Roboty instalacyjne – instalacja C.O.: montaż rozdzielaczy strefowych, montaż 

programatorów temperatury, wymiana części rur i wszystkich grzejników. 

4. Roboty instalacyjne – instalacja C.W.U. i Z.W.U.: wymiana części rur, wszystkich zaworów 

i przyborów. 

5. Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacyjna: wymiana instalacji poziomej i pionów  

z włączeniem do wcześniej wymienionych pionów na poziomie parteru; wymiana podejść i 

przyborów. 

6. Roboty instalacyjne – instalacja wentylacji: przebudowa instalacji wentylacyjnej 

grawitacyjnej z przyporządkowaniem istniejących przewodów kominowych 

wentylacyjnych dla poszczególnych pomieszczeń. Przebudowa części instalacji wentylacji 

grawitacyjnej.   

7. Roboty instalacyjne – instalacja elektryczna: przebudowa części rozdzielnic, montaż   

wyłączników prądu, wymiana części obwodów wewnętrznych oświetlenia, gniazd i 

oświetlenia awaryjnego, wymiana wszystkich opraw, źródeł światła i osprzętu. 

8. Roboty instalacyjne – instalacja teleinformatyczna IT: montaż instalacji Wifi. 

9. Roboty instalacyjne – instalacja systemu alarmowania pożarowego SAP: montaż części 

czujników dymów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP i sygnalizatorów pożaru. 

10. Podłączenia wszystkich instalacji ( wyprowadzenia) do poziomu II piętra – możliwość 

podłączeń przy realizacji III etapu inwestycji. 

 

 

PLANOWANY OKRES REALIZACJI INWESTYCJI 

1. Termin rozpoczęcia – maj 2018 r. 

2. Termin zakończenia – listopada 2018 r. 
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HARMONOGRAM RZECZOWY INWESTYCJI 

 

1. Zakres robót w pokojach noclegowych (nr: 101, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123 i mieszkanie nr 13): 

a) Skuwanie tynków ze ścian i sufitów,  

b) Skucie posadzek cementowych,  

c) Wymiana izolacji poziomej przeciwwilgociowej (w łazienkach) 

d) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U.,  

e) Przebudowa instalacji C.O. (wymiana grzejników oraz montaż sterowania),  

f) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej,  

g) Przebudowa instalacji wentylacyjnej,  

h) Przebudowa instalacji elektrycznej i rozdzielnic,  

i) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV, 

j) Wykonanie warstwy samopoziomującej posadzek,     

k) Wyrównanie i gładzenie ścian,  

l)  Roboty malarskie,  

m)  Położenie okładzin ściennych w łazienkach: na ścianach płytki ceramiczne 

 do wysokości drzwi (2 m),  

n) Podłogi w pokojach: położenie wykładzin dywanowych, w łazienkach terakota – płytki 

podłogowe antypoślizgowe 

o) Montaż przyborów sanitarnych i toaletowych. W każdej łazience brodzik natryskowy 

(90x90 cm), kabina prysznicowa, umywalka (50 cm), WC kompakt, komplet armatury, 

p) Montaż wyłączników prądu, kontaktów 

q) Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi szerokość 90 cm, o podwyższonej przenikliwości 

akustycznej – skrzydła drzwiowe wejściowe z korytarza 42dB EI30, futryny nakładkowe 

regulowane, 

r) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia (oświetlenie LED),  

s) Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych, 

 

2.Zakres robót w aneksie kuchennym i nowopowstałym pokoju (nr: 110 – kuchnia, 111 – 

pokój): 

a) Przebudowa i rozbiórka części ścian działowych (aneks kuchenny – zamurowanie 

wejścia, nowy pokój – rozbiórka ściany pomiędzy łazienką a korytarzem),  

b) Skuwanie tynków ze ścian i sufitów,  

c) Skucie posadzek cementowych,  

d) Wymiana izolacji poziomej przeciwwilgociowej (łazienki, kuchnia ogólnodostępna) 

e) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U.,  

f) Przebudowa instalacji C.O. (wymiana grzejników oraz montaż sterowania),  

g) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej,  

h) Przebudowa instalacji wentylacyjnej,  
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i) Przebudowa instalacji elektrycznej i rozdzielnic,  

j) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV, 

k) Wykonanie warstwy samopoziomującej posadzek,     

l) Wyrównanie i gładzenie ścian,  

m) Roboty malarskie,  

n) Położenie okładzin ściennych, łazienka płytki ceramiczne do wysokości drzwi (2 m), 

kuchnia opaska nad zabudową 

o) Położenie wykładzin dywanowych w pokojach,  

p) Terakota, płytki antypoślizgowe – łazienka oraz aneks kuchenny, 

q) Montaż przyborów sanitarnych i toaletowych, brodzik natryskowy (90x90 cm), kabina 

prysznicowa, umywalka (50 cm), WC kompakt, armatura sanitarna,  

r) Montaż wyłączników prądu, kontaktów, 

s) Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi szerokość 90 cm, o podwyższonej przenikliwości 

akustycznej – skrzydła drzwiowe wejściowe z korytarza 42dB EI30, futryny 

nakładkowe regulowane, 

t) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia (oświetlenie LED),  

u) Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych,  

 

3. Zakres robót w świetlicy (nr 124): 

a) Skuwanie tynków ze ścian i sufitów,  

b) Skucie posadzek cementowych,  

c) Wymiana izolacji poziomej przeciwwilgociowej (łazienki, kuchnia ogólnodostępna) 

d) Przebudowa instalacji Z.W.U. i C.W.U.,  

e) Przebudowa instalacji C.O. (wymiana grzejników oraz montaż sterowania),  

f) Przebudowa instalacji kanalizacyjnej,  

g) Przebudowa instalacji wentylacyjnej,  

h) Przebudowa instalacji elektrycznej i rozdzielnic,  

i) Montaż elementów instalacji SAP, Wifi, RTV, 

j) Wykonanie warstwy samopoziomującej posadzek,     

k) Wyrównanie i gładzenie ścian i sufitu 

l) Roboty malarskie,  

m) Położenie okładzin ściennych, 

n) Położenie wykładziny dywanowej, 

o) Montaż wyłączników prądu, kontaktów, 

p) Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi – dwuskrzydłowe, szklone PCV szerokości 140 

cm, futryny nakładkowe regulowane), 

q) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia,  

r) Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych,  

s) Wymiana 3 okien (3 pojedyncze okna uchylno- rozwierane) 
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4. Magazynek /dawne pomieszczenie socjalne/ (nr 102) 

a) Skuwanie tynków ze ścian i sufitów,  

b) Skucie posadzek cementowych,  

c) Przebudowa instalacji C.O. (wymiana grzejników oraz montaż sterowania),  

d) Przebudowa instalacji wentylacyjnej,  

e) Przebudowa instalacji elektrycznej i rozdzielnic,  

f) Montaż elementów instalacji SAP,  

g) Wykonanie warstwy samopoziomującej posadzek,     

h) Wyrównanie i gładzenie ścian,  

i) Roboty malarskie,  

j) Położenie okładzin ściennych, 

k) Położenie terakoty, 

l) Montaż wyłączników prądu, kontaktów, 

m) Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi – szerokość 90 cm, futryny nakładkowe 

regulowane), 

n) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia,  

o) Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych,  

 

5. Zakres robót na klatkach schodowych (3 klatki schodowe), schody, spoczniki, podesty, 

półpiętra:  

a) Skuwanie tynków ze ścian i sufitów,  

b) Skuwanie posadzek, położenie nowej nawierzchni (terakota), 

c) Wymiana istniejących luxferów na 3 symetryczne naświetla z matowym szkłem dzielone 

murkiem od  siebie lub wymiana luksferów na nowe (w trzech symetrycznych częściach 

oddzielonych od siebie murkiem) – do akceptacji zamawiającego, 

d) Przebudowa instalacji C.O., wymiana grzejników i montaż sterowania,  

e) Przebudowa instalacji elektrycznej, 

f) Montaż elementów instalacji SAP, IT, RTV,  

g) Wykonanie posadzek na podłogach i płytek terrakota na schodach,  

h) Wyrównanie i gładzenie ścian,  

i) Położenie okładzin ściennych na półpiętrze i piętrach – aranżacja i zdobienie 3 ścian. 

j) Wykonanie powłok malarskich,  

k) Wymiana barierek i poręczy,  

l) Wymiana stolarki drzwiowej – dwuskrzydłowe, szklone PCV szerokości 140 cm (4 x drzwi), 

m) Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia (oświetlenie nachodzące, LED), 

n) Wymiana parapetów wewnętrznych,  

o) Klatka schodowa do pokoi gościnnych (wejście zewnętrzne) – prace dodatkowe: wymiana 

2 par drzwi wewnętrznych (szerokość 90 cm), wymiana barierek i poręczy, wykonać nowe 

wejście na dach.  
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6. Zakres robót na korytarzu (I piętro): 

a)  Skuwanie tynków ze ścian i sufitów,  

b)  Skuwanie posadzek cementowych,   

c)  Przebudowa instalacji C.O. – wymiana grzejników i montaż sterowania,   

d)  Przebudowa instalacji wentylacyjnej,   

e)  Przebudowa instalacji elektrycznej,  

f)  Montaż elementów instalacji SAP, Wifi,  

g)  Wykonanie posadzek samopoziomujących,  

h)  Wyrównanie i gładzenie ścian, 

i)  Wykonanie powłok malarskich,   

j)  Montaż wykładzin dywanowych, 

k)  Wymiana stolarki drzwiowej (zakres ujęty w wymianie stolarki drzwiowej wejściowej do 

pokoi oraz klatek schodowych), 

l)  Montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia (oświetlenie nachodzące, LED) 

m) Montaż wyłączników prądu oraz kontaktów (zwiększyć liczbę już istniejących)  

n) Wymiana parapetów okiennych wewnętrznych. 

 


