
Zakres robót objętych zamówieniem:  

 

 

Prace instalacyjne ogółem: 

 

a) Ocieplenie rur istniejącej, nowopołożonej instalacji wod-kan. i p.poż. (dot. całości instalacji) 

po uprzednim oczyszczeniu rur zachlapanych zaprawą  

b) Biały montaż (sanitariaty)  

c) Montaż zewnętrznego awaryjnego wyłącznika ppoż. na elewacji frontowej  

d) Zmiana położenia 2 istniejących hydrantów na poddaszu wraz z położeniem rur 

doprowadzających wodę. 

e) Obróbka przejść przez ściany i stropy (wentylacja, wod.-kan, co, p.poż.)  

f) Montaż klapy p.poż. przy przejściu kanałów wentylacji mechanicznej przez stropy 

g) Wykończenie wnęk, w których zamontowane są grzejniki  

h) Montaż łączników i gniazdek el. na parterze i w pomieszczeniach piwnicznych  

i) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału wentylacji grawitacyjnej  

j) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału odpowietrzającego kanalizację wraz z 

uszczelnieniem przejścia przez dach 

k) Uruchomienie istniejącej, nowej kotłowni (piec na pellet) 

l) Uruchomienie istniejącej, nowej instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperator) 

m) Wykonanie prób szczelności instalacji c.o., p.poż., wod.-kan.  

n) Montaż opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem pomiarów instalacji elektrycznej. 

 

 

Prace instalacyjne do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach:  

 

A. Prace instalacyjne – parter:  

 

I. Pomieszczenie nr 27 

a) Montaż opraw łączników el. (5 szt) i gniazdek (5 szt) uzgodnionych z inwestorem 

(ceramicznych)  

 

II. Pomieszczenie nr 28                                     

a) Montaż opraw łączników el i gniazdek uzgodnionych z inwestorem (ceramicznych)  

 

III. Pomieszczenie nr 1 i 2 (hol) 

a) Montaż opraw łączników el i gniazdek uzgodnionych z inwestorem (ceramicznych)  

 

IV. Pomieszczenie nr 24                                    

a) Montaż 1 umywalki  wraz z baterią 

b) Uruchomienie istniejącej, nowej instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperator) 

 

V. Pomieszczenie nr 25,26A,26B (sanitariaty) 

a) Biały montaż  

b) Uchwyty dla niepełnosprawnych 



c) Montaż opraw oświetleniowych (1 szt)  

d) Montaż plastikowych łączników i gniazdek el. 

e) Zamontowanie wentylatora el. w pionie grawitacyjnym w wc. (pom. 26B)  

f) Zabudowanie i izolacja kanału wentylacyjnego w ścianie dzielącej pom. 26B/27  

 

VI. Pomieszczenie nr 15 

a) Montaż oświetlenia (oprawy techniczne, 2 szt) oraz łącznika  

 

VII. Pomieszczenie nr 19 

a) Montaż plastikowych łączników  

b) Montaż baterii przy zlewie  

 

VIII. Pomieszczenie nr 18 

a) Montaż plastikowych łączników el. 

b) Montaż gniazdek el.  

 

 

B. Prace instalacyjne - piwnica 

 

I. Pomieszczenie nr 023 (kotłownia) 

a) Uruchomienie istniejącej, nowej kotłowni (piec na pellet o mocy 75 kW) 

 

 

C. Prace instalacyjne – poddasze 

 

a) Zmiana położenia 2 istniejących hydrantów (zgodnie z projektem) na poddaszu wraz z 

położeniem rur doprowadzających   

b) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału wentylacji grawitacyjnej  

c) Poprawienie ostatniego odcinka (na poddaszu) kanału odpowietrzającego kanalizację wraz z 

uszczelnieniem przejścia przez dach 

 

D. Elewacja 

 

a) Montaż oprawy oświetleniowej nad wejściem głównym (kabel jest już przeprowadzony, 

inwestor dostarczy oprawę do zamontowania) 

b) Montaż zewnętrznego awaryjnego wyłącznika ppoż. na elewacji frontowej  

 

 

 

 


