
 

 

 

Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

 

Dostosowanie dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń budynku 

komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka 

 

Zakres robót przewidziany do realizacji zadania obejmuje wykonanie prac 

polegających na remoncie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku 

komunalnego w miejscowości Rossocha z dostosowaniem ich dla potrzeb 

tworzonego klubu seniora poprzez usunięcie barier architektonicznych 

polegających na wykonaniu łazienki dla osób niepełnosprawnych i pochylni 

przy wejściu głównym do budynku oraz wymianie części podłóg w istniejących 

pomieszczeniach budynku, wymianie części stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

wykonaniu gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, pomalowaniu wszystkich 

pomieszczeń na parterze budynku, wykonanie robót towarzyszących 

związanych w zakresie; instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i 

instalacji elektrycznej wraz niezbędnym zakresem towarzyszących robót 

remontowo-budowlanych. 

Dokładny opis prac które należy wykonać zawiera załączony przedmiar robót. 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą 

być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

 



Kody CPV : 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 

               Dobór materiałów i rozwiązań systemowych. 

I. BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA. 

A. Ściany. 

Stosownie do dyspozycji podanych na załączonych rysunkach, istniejące 

pomieszczenia WC męski oznaczone jako 1 i istniejące pomieszczenie 

gospodarcze oznaczone jako 2, przebudować na projektowane pomieszczenie 

WC ogólnodostępne i łazienkę dla osób niepełnosprawnych poprzez rozebranie 

istniejącej ściany, zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, wykonanie 

nowego otworu drzwiowego, zamurowanie dwóch wnęk pod oknami i skrócenie 

pod nimi istniejących parapetów, tak by krawędzie ich licowały się z wykonaną 

ścianką.  Konieczność zamurowania wnęk pod oknami wynika z potrzeby 

zainstalowania w tym miejscu uchwytów dla osób niepełnosprawnych. 

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego skrócić istniejące parapety, tak by 

krawędzie ich licowały się z istniejącą ścianą, zwiększy to komfort dla osób w 

nim przebywających. 

Sale oznaczone jako 6 i 7 połączyć poprzez wykonanie w ścianie je dzielącej 

otworu o szerokości 4,0 m i wysokości 2,75 m + wysokość kasety na roletę 

(wysokość otworu po zabudowaniu kasety na roletę powinna wynosić                     

netto 2,75 m). Na tak wykonanym otworze należy zabudować roletę podnoszoną 

podtynkową z silnikiem z PVC w okleinie drewnopodobnej, kolor okleiny do 

uzgodnienia z Inwestorem. 

W ścianie pomiędzy pomieszczeniem zaplecza kuchennego oznaczonego jako 3 

i korytarza oznaczonego jako 4 wykonać otwór podawczy o szerokości 2,3 m i 

wysokości 1,65 m, dolną krawędź projektowanego otworu sytuować około 0,81 

m od poziomu posadzki, tak by po zainstalowaniu blatów roboczych w zapleczu 

kuchennym, blat otworu podawczego był na tym samym poziomie tzn. 

zainstalowane blaty mają tworzyć jedną płaszczyznę. 

Projektowane otwory w ścianach należy zwieńczyć nadprożami z 

kształtowników stalowych. 

Ścianki zamurowywanych otworów gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych jak 

np. Porotherm 11,5 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa. 

Na ścianie korytarza, w miejscu po zamurowanym otworze drzwiowym oraz na 

ościeżach po wykutych otworach i rozkuciach - wykonać tynki cementowo-

wapienne kategorii III. 

W projektowanych pomieszczeniach WC ogólnodostępnego, łazienki dla osób 

niepełnosprawnych i zaplecza kuchennego skuć istniejące tynki i okładziny na 

ścianach do wysokości 2,00 m od poziomu posadzki i licować ściany do tej 

wysokości płytkami ściennymi glazurowanymi np. o wymiarach 30×60 cm. 

Podobnie w pomieszczeniu biurowym oznaczonym jako 9 przy istniejącej 



umywalce skuć istniejące tynki na wysokość 1,60 m od poziomu posadzki i w 

poziomie 0,50 m poza obrys umywalki i licować ściany do tej wysokości 

płytkami ściennymi glazurowanymi. Kolory płytek i wielkość - do uzgodnienia 

z Inwestorem. 

W pomieszczeniu korytarza oznaczonego jako 4, wykonać ściankę z płyt 

gipsowokartonowych o wysokości 1,10 m w celu wydzielenia przestrzeni dla 

recepcji. Na górnej powierzchni tej ścianki zainstalować blat roboczy w okleinie 

z laminatu HPL lub CPL o fakturze drewnopodobnej. 

Po zakończeniu prac związanych z remontem, istniejące tynki wewnętrzne 

pomieszczeń, przed malowaniem przetrzeć wapnem gaszonym, ewentualne 

ubytki tynków uzupełnić i nałożyć gładź gipsową o grubości warstwy min. 3 

mm, na ścianach projektowanych wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii 

III z gładzią gipsową o grubości warstwy min. 3 mm. 

Malowanie tynków wewnętrznych: 

sufitów - farbami emulsyjnymi w kolorze białym, 

ścian - farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych pastelowych, 

lamperie ścian wiatrołapów i korytarza - tapeta natryskowa Dialcolor na 

wysokość 1,60 m od poziomu posadzki w kolorach jasnych pastelowych 

uzgodnionych z Inwestorem. 

B. Stolarka drzwiowa. 

Stosownie do dyspozycji podanych na załączonych rysunkach, wymienić 

istniejące drzwi wewnętrzne. W celu wymiany istniejącej stolarki drzwiowej 

wewnętrznej należy zdemontować istniejące skrzydła drzwiowe, wykuć 

istniejące futryny, a otwory poszerzyć poprzez ich rozkucie stosownie do 

wytycznych podanych na załączonych rysunkach. W tak przygotowanych 

otworach instalować nową stolarkę drzwiową, tak by skrzydła drzwiowe 

wykładały się na ścianę. Stolarka drzwiowa według zestawienia. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna – typowa w okleinie z laminatu HPL lub CPL o 

fakturze drewnopodobnej, drzwi do pomieszczeń sanitarnych z kratkami 

wentylacyjnymi. Ścianka kabiny WC i drzwi – typowe systemowe z płyt HPL, 

Ościeżnice – drewniane regulowane. Kolor okleiny stolarki drzwiowej - do 

uzgodnienia z Inwestorem. 

C. Posadzki. 

W pomieszczeniach biurowych oznaczonych jako 9 i 10 wymienić istniejącą 

posadzkę z płytek PVC na posadzkę z wykładziną podłogową z PVC z 

cokolikiem o wys. 10 cm z wykładziny PVC wywiniętej na ścianę. Kolory 

wykładziny - do uzgodnienia z Inwestorem. 

W projektowanych pomieszczeniach WC ogólnodostępnego i łazienki dla osób 

niepełnosprawnych rozebrać istniejące podłogi z terakoty oraz z lastryka, a 

następnie wyłożyć płytkami z gresu barwionego w masie (lub terakoty) np. o 

wymiarach 60×60 cm z cokolikiem o wysokości 10 cm. Płytki układać ze 

spadkiem w kierunku projektowanego odpływu liniowego zlokalizowanego przy 



ścianie pod prysznicem. Kolory płytek i wielkość - do uzgodnienia z 

Inwestorem. 

D. Inne prace związane z remontem. 

W pomieszczeniach budynku komunalnego w miejscowości Rossocha 

funkcjonujewentylacja grawitacyjna. Istniejące kratki wentylacyjne w 

pomieszczeniach na parterze budynku należy wymienić w całości na nowe o 

wymiarach 14×20 cm, istniejące otwory w zależności od potrzeb należy 

powiększyć, w projektowanych pomieszczeniach WC ogólnodostępnego, 

łazienki dla osób niepełnosprawnych i zaplecza kuchennego przebudować 

istniejącą wentylację i wykonać nowe otwory wentylacyjne. Możliwość 

wykonania nowych otworów potwierdzić poprzez próbne nawiercenie otworu w 

ścianie. 

 

Istotnym problemem dla Inwestora i Użytkownika jest kwestia sprawnie 

działającej wentylacji w pomieszczeniach budynku. Mając to na uwadze należy 

zainstalować w każdej połówce okna w pomieszczeniach sal oznaczonych jako 

6 i 7, oraz po jednym w każdym oknie w pozostałych pomieszczeniach, z 

wyjątkiem pomieszczeń WC ogólnodostępnego i łazienki dla osób 

niepełnosprawnych, nawiewników higrosterowanych zamontowanych w ramach 

okiennych. Istniejące okna zaopatrzone są w system mikrowentylacji jednak 

proponowane rozwiązanie sprawi że, w zależności od poziomu wilgotności 

względnej wewnątrz pomieszczenia, zainstalowany nawiewnik samoczynnie 

dostosuje odpowiednio do potrzeb, przepływ powietrza w pomieszczeniu. 

Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem energooszczędnym, ponieważ 

pozwala opanować wpływ wiatru i ciągu termicznego na wentylację 

pomieszczeń np. gdy panuje niska temperatura i wieje bardzo silny wiatr, 

pomieszczenia są wtedy mocno przewietrzane i osuszają się szybciej. 

E. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych i utwardzenie terenu. 

Z uzyskanych informacji wynika, że w miejscu prowadzenia prac budowlanych 

występują piaski z małą domieszką żwirów i glin. W podłożu wykonanych 

odkrywek nie stwierdzono występowanie ciągłego poziomu wody podziemnej 

(wód gruntowych). Na podstawie Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463), dla prac 

związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych ustalono pierwszą 

kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 

A. POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Wysokość posadowienia nawierzchni pochylni dla osób niepełnosprawnych 

została nawiązana do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej przed 

budynkiem i posadzki wewnątrz budynku. Spadek podłużny pochylni przy 

różnicy poziomów wynoszącym około 0,315 m, zaprojektowano na poziomie 

7,88%. W celu wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych, należy: 



- Istniejący podest z kostki betonowej przed wejściem do budynku 

przebudować, tak by stopnie miały szerokość minimalną 35 cm i wysokość 16,5 

cm, a górny poziom podestu był usytuowany nie niżej niż 2 cm w stosunku do 

istniejącej posadzki wewnątrz budynku, obecnie różnica ta wynosi ok. 3 cm. 

- W miejscu projektowanej pochylni rozebrać istniejącą nawierzchnię z kostki 

betonowej. 

-  Wykonać wykopy pod ławy fundamentowe pochylni i korytowania pod 

podsypkę piaskową z robotami towarzyszącymi. 

- W miejscu prowadzenia prac związanych z budową pochylni, ściany 

fundamentowe ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu typu EPS-032 

DACH/PODŁOGA 

obustronnie oklejonego papą podkładową na welonie szklanym o gr. 150 mm 

(stosownie do zaleceń zawartych na załączonych rysunkach). Warstwę 

ocieplającą zabezpieczyć przed wilgocią 1-no krotnie papą na lepiku. 

- Wykonać ławy i ściany fundamentowe pochylni. 

- Wykonać izolacje przeciwwilgociowe pionowe powłokowe ścian 

fundamentowych 2×folia izolacyjna. 

- Wykonać podsypkę piaskową z piasku o współczynniku Wp  35, ubijaną 

warstwami, zagęszczonej zgodnie z normą BN-87/6774-04, podsypkę piaskową 

układać na wyprofilowanym, zagęszczonym i przygotowanym podłożu z gruntu 

rodzimego 

 -  Wykonać płytę pochylni z kostki betonowej bezfazowej z posypką kwarcową 

gr. min. 4 cm zgodnie z normą BN-80/6775-03 ułożonej na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. 

- Na cokole pochylni wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii III. 

- Zamontować barierkę i pochwyt z rur stalowych nierdzewnych Dn 32 mm 

stosownie do dyspozycji podanych na załączonych rysunkach, dopuszcza się 

zastosowanie rur stalowych chromowanych. W miejscu kolizji projektowanej 

pochylni dla osób niepełnosprawnych z kablami telefonicznymi wykonać 

zabezpieczenia na istniejącym uzbrojeniu, w postaci rur osłonowych z PVC 

zgodnie z dyspozycjami podanymi na załączonych rysunkach. W celu 

wykonania zabezpieczenia na istniejącym uzbrojeniu, w miejscu kolizji należy 

wykonać poszerzenie wykopu wzdłuż kabla telekomunikacyjnego, na głębokość 

o 10 cm poniżej rzędnej zabezpieczanego  elementu. Na istniejący kabel nałożyć 

rurę ochronną dzieloną wzdłuż osi z PVC typu Arota. Po zainstalowaniu rury 

ochronnej, wykonać pod nią podsypkę z piasku o grubości minimum 5 cm, a 

końce wypełnić pianką poliuretanową. Wykonane zabezpieczenie należy 

zinwentaryzować geodezyjnie. 

II. UTWARDZENIE TERENU. 

Nawierzchnia w miejscu projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych 

jest utwardzona kostką betonową, której stan techniczny jest ogólnie dobry, 

jednak stan utwardzenia o nawierzchni z betonowych płyt drogowych typu 

trylinka, obejmujący swoim zakresem zjazd na drogę publiczną, drogę 



dojazdową i parking jest zły. Na parkingu nie ma wyznaczonego stanowiska dla 

osoby niepełnosprawnej. W obrębie parkingu jest usytuowana studnia 

głębinowa, której strefa ochronna o średnicy ok. 4,0 m jest o nawierzchni z 

betonu lanego. 

W ramach dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. projektuje się 

wymianę istniejącej nawierzchni z betonowych płyt drogowych typu trylinka na 

nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 6 i 8 cm. Istniejące utwardzenie 

terenu o nawierzchni z betonu lanego w strefie ochronnej studni głębinowej 

wymienić na utwardzenie z kostki granitowej w rozmiarze 4/6. 

Utwardzenia stanowić powinny jednolite płaszczyzny wykonane z kostki 

betonowej o grubości 6 i 8 cm oraz z kostki granitowej w rozmiarze 4/6 w 

zróżnicowanej kolorystyce, sugeruje się by stanowisko dla osoby 

niepełnosprawnej oraz strefa ochronna studni głębinowej było wyróżnione 

innym kolorem, kolory kostki należy ustalić w porozumieniu z Inwestorem. 

Wysokość posadowienia projektowanej nawierzchni utwardzenia terenu i 

terenów zielonych z zachowaniem warunków dla uzyskania spadków  

poprzecznych i podłużnych niezbędnych przy powierzchniowym 

odprowadzeniu wód opadowych. Spadki podłużne wynikają z nachylenia 

istniejącego terenu, natomiast spadki poprzeczne projektuje się jednostronne 

1,0% oraz dwustronne 0,5%. Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanych 

nawierzchni utwardzonych zapewnia odprowadzenie powierzchniowe wód 

opadowych, grawitacyjnie ze spadkiem w kierunku istniejącego utwardzenia i 

terenów zielonych. Projektuje się wykonanie nawierzchni chodnika poprzez 

przedłużenie istniejącego utwardzenia z kostki betonowej o około 1,0 m poza 

obrys budynku od strony wschodniej. 

W tym celu należy zdemontować istniejące obrzeża i zainstalować nowe o 

wymiarach 8×30 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 10 

cm. Nawierzchnię chodnika wykonać z kostki betonowej o gr. 6 cm zgodnie z 

normą BN-80/6775-03 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości warstwy 3 cm. 

Nawierzchnię drogi dojazdowej i parkingu wymienić na nową. W tym celu 

należy 

zdemontować istniejące krawężniki i zainstalować nowe betonowe o wymiarach 

15×30 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 10 cm. Od 

strony północnej nawierzchnię parkingu w miejscu odcięcia od istniejącej 

nawierzchni z betonowych płyt drogowych typu trylinka, zakończyć 

wbudowanymi krawężnikami betonowymi o wymiarach 12×25 cm ustawionych 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 10 cm. Nawierzchnię 

drogi dojazdowej i parkingu wykonać z kostki betonowej o gr. 8 cm zgodnie z 

normą BN-80/6775-03 ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o 

grubości warstwy 4 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego 0÷31,5 mm o 

grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, wykonanej zgodnie z normą PN-84/5-

96023. Wykonać nową strefę ochronną studni głębinowej. W tym celu należy 



zdemontować istniejące utwardzenie z betonu lanego, przestrzeń tę ograniczyć 

krawężnikiem łukowym o promieniu 1,5 m i wymiarach 15×30 cm ustawionych 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 10 cm. Nawierzchnię strefy 

ochronnej studni głębinowej wykonać z kostki granitowej w rozmiarze 4/6 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości warstwy 4 cm i podbudowie z 

tłucznia kamiennego 0÷31,5 mm o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu, 

wykonanej zgodnie z normą PN-84/5-96023. 

Nawierzchnie projektowanego utwardzenia terenu przeznaczone będą dla ruchu 

pieszego sporadycznie dla ruchu samochodów osobowych i dostawczych. 

Warstwa filtracyjna pod wszystkie rodzaje nawierzchni winna być układana na 

wyprofilowanym, zagęszczonym i przygotowanym podłożu gruntu rodzimego 

zgodnie z normą BN-84/8933-14. 

Odwodnienie projektowanego utwardzenia przewidziano za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych na przyległy teren w obrębie działki nr ew. 32/2. 

III. INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE. 

A. INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 

Projektuje się istniejącą w budynku instalację wody zimnej i ciepłej 

przebudować w celu dostosowania jej do potrzeb wynikających z niniejszego 

opracowania. 

Istniejącą w sali oznaczonej jako 6 umywalkę oraz instalację wody do niej 

należy 

zdemontować. Źródłem ciepłej wody dla projektowanej instalacji będzie 

zainstalowany w łazience dla osób niepełnosprawnych elektryczny podgrzewacz 

o pojemności 80 dm3. Istniejące podgrzewacze wody zdemontować i jeden z 

nich (według decyzji Inwestora) zainstalować przy umywalce w pomieszczeniu 

biurowym oznaczonym 9. 

Rurociągi z.w. i c.w. wykonać z rur wielowarstwowych jak np. PEX/AL/PEX z 

zastosowaniem złączy zaprasowywanych. Poziome odcinki rurociągów 

instalować w warstwach konstrukcyjnych posadzki najlepiej przy ścianie, a 

pionowe odcinki rurociągów instalować na ścianie w bruzdach, stosownie do 

zaleceń podanych na załączonych rysunkach. W pomieszczeniu biurowym 

oznaczonym 9, istniejące rury wody zdemontować i zainstalować powtórnie na 

ścianie w bruzdach. Podejścia pod baterie wykonać z rur 16×2 ułożonych w 

ścianach. Umywalki wyposażyć w baterie mieszające umywalkowe stojące. 

Zlewozmywak dwukomorowy z płytą ociekową instalować na szafce i 

wyposażyć 

w baterię mieszającą zlewozmywakową stojąca z wyciąganą wylewką. Baterie 

łączyć z instalacją wody za pomocą wężyków w oplocie. 

Miski ustępowe lejowe wiszące na stelażu. Spłuczki łączyć z instalacją zimnej 

wody za pomocą wężyków w oplocie. 

W instalacji wody zimnej i ciepłej stosować zawory odcinające i czerpalne 

kulowe. 



Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy 

warunkach technicznych aktualnie panujących w instalacji. 

B. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Istniejącą w budynku instalację kanalizacji sanitarnej przebudować w celu 

dostosowania jej do potrzeb wynikających z niniejszego opracowania. 

Projektowana kanalizacja odprowadzać będzie ścieki bytowe. Ścieki z budynku 

odprowadzane będą rurami zainstalowanym kanałami zainstalowanymi pod 

posadzką budynku do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

zlokalizowanego na terenie działki po stronie północnej. 

Projektuje się wykonanie instalacji kanalizacji z rur PVC z fabrycznie 

zamontowanymi uszczelkami gumowymi. Istniejące piony kanalizacji 

przebudować, istniejące rurociągi żeliwne w zakresie parteru wymienić na rury 

z PVC i zabudować na ścianie i obudować płytami gipsowo-kartonowymi. 

Podejścia odpływowe prowadzić w bruzdach w ścianach i pod posadzką. Piony 

kanalizacji są wyprowadzone ponad dach budynku. Istniejący pion 

kanalizacji w sali oznaczonej jako 6 należy zlikwidować na całej wysokości 

pomieszczenia, istniejący pion kanalizacji w pomieszczeniu zaplecza 

kuchennego oznaczonego jako 3 należy zlikwidować na odcinku od stropu I 

piętra do pierwszego trójnika od góry przy posadzce parteru i zabudować na nim 

zawór napowietrzający z PVC o średnicy 75 mm. 

Istniejące na dachu wywiewki ze zlikwidowanych pionów, należy zabezpieczyć 

przed opadami, będą one zlikwidowana w ramach projektowanych według 

odrębnego opracowania, prac związanych z ociepleniem stropodachu. 

W pomieszczeniu łazienki dla osób niepełnosprawnych zainstalować pod 

prysznicem przy ścianie, odpływ liniowy o długości 1,0 m z kratką ze stali 

nierdzewnej i niskim syfonem wyposażonym w koszyk osadczy. 

Projektowane rurociągi włączyć do istniejącej instalacji. 

C. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 

Istniejącą instalację centralnego ogrzewania należy dostosować do potrzeb 

wynikających z niniejszego opracowania poprzez zdemontowanie dwóch 

istniejących grzejników usytuowanych w projektowanej łazience dla osób 

niepełnosprawnych w związku z potrzebą zamurowanie wnęk pod oknami w 

których były one zainstalowane. 

Przewiduje się, że instalacja centralnego ogrzewania zostanie wymieniona w 

całości według odrębnego zadania, wtedy też zostanie ustalona wielkość i 

lokalizacja grzejnika dla tego pomieszczenia, dlatego zadania te należy ze sobą 

skoordynować, by nie było potrzeby wykonywania dodatkowych robót w 

zrealizowanym obiekcie. 

D. WSKAZANIA MONTAŻOWE. 

Na przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej ruryprzewodu co najmniej o: 

- 20 mm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 



- 10 mm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 

50 mm z każdej strony, a przy przejściach przez strop powinna wystawać około 

20 mm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy 

grzejnikowych, których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką 

ochronną. 

Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a tuleją ochronną powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny być wykonane w sposób zapewniający 

przepustowi klasę szczelności i izolacyjności ogniowej EI 60. 

Rozruch próbny wykonać przy udziale osób zainteresowanych oraz przy 

warunkach technicznych aktualnie panujących w instalacji. 

Przewody ciepłej wody użytkowej, należy zaizolować termicznie z 

zachowaniem warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej lub z rozpuszczonego 

i spienionego polietylenu. Izolację pokryć niepalną folią. 

Roboty instalacyjne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Roboty prowadzić 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w zakresie ppoż. i 

bhp oraz wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania 

odbioru robót budowlano-montażowych ( cz. II ) - Roboty instalacji sanitarnych 

i przemysłowych” wydanych przez MBiPMB. 

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

Aktualnie budynek zasilany jest z istniejącego przyłącze napowietrznego, a 

pomiar energii jest usytuowany wewnątrz budynku. 

Istniejącą w budynku instalację elektryczną przebudować w celu dostosowania 

jej do potrzeb wynikających z niniejszego opracowania, istniejące oprawy 

oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach na parterze budynku wymienić 

na nowe energooszczędne. 

Obwody gniazdek wtykowych 230V wykonać przewodami YDYp 3×2,5 mm2, 

obwody oświetleniowe należy wykonać przewodami YDYp 3(4)×2,5 mm2. 

Należy zastosować pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych wykończyć 

osprzętem hermetycznym. W toaletach zainstalować oprawy oświetleniowe 

plafoniery 1×40 W IP65 oraz 1×60 W IP65. 

Istniejące oprawy oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach na parterze 

budynku wymienić na nowe oprawy świetlówkowe natynkowe rastrowe 2×36 

W i 2×58 W oraz dodatkowo stosownie do dyspozycji zawartych na 

załączonych rysunkach, zainstalować oprawy oświetleniowe plafoniery 1×40 W. 

W ciągach komunikacyjnych zainstalować oprawy jarzeniowe z modułami 



podtrzymania świecenia 3h. Oprawy z modułem podtrzymania świecenia mają 

być oznakowane. Instalację wykonać zgodnie z załączonymi schematami. 

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją pod stałym i fachowym 

nadzorem oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

przepisami PBUE przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. Do wykonania stosować materiały fabrycznie nowe posiadające 

stosowne atesty i znaki bezpieczeństwa. Po wykonaniu prac należy wykonać 

pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz ochrony przeciwporażeniowej. 

Wyniki pomiarów zakończyć protokółem. 

6. Uwagi końcowe. 

Wszystkie prace związane z remontem budynku komunalnego winny być 

prowadzone przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje z 

zachowanie przepisów BHP, pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego i 

autorów projektu. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy sprawdzić u gestorów 

infrastruktury technicznej aktualność występującego uzbrojenia w pasie 

prowadzonych prac. 

Obiekty zaprojektowane w niniejszej dokumentacji winny być wyznaczone na 

gruncie przed rozpoczęciem robót budowlanych i zinwentaryzowane 

powykonawczo po zakończeniu prac, przez uprawnioną jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego. 

Wykopy realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku oraz w 

miejscach kolizji projektowanej pochylni dla osób niepełnosprawnych z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty prowadzić metodą ręczną, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wszystkie stosowane do realizacji robót materiały, winny posiadać wymagane 

Ustawą „Prawo Budowlane” aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do 

stosowania. 

Poszczególne etapy prac związanych z remontem, należy zakończyć odbiorem 

częściowym, a całość prac odbiorem końcowym. 

Prace budowlane z wiązane z zakresem projektu, należy prowadzić zgodnie z 

instrukcją producentów zastosowanych rozwiązań systemowych. Sugerowane 

systemy można zastąpić innymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie kraju, 

o parametrach równorzędnych do proponowanych w niniejszym opracowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 4 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Nazwa i adres WYKONAWCY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Lp. 

 
Robota budowlana wartość wykonanych 

robót 
Data wykonania 

od - do 
Podmiot, na rzecz 

którego robota 
budowlana została 

wykonana 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

...........................……….............   ………………………………………         

(miejscowość i data)                                                                                         (podpis i pieczęć Wykonawcy  

lub jego upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

 
 
W związku ze złożeniem oferty na Zapytanie Ofertowe z dnia ……………2017 roku na realizacje zadania     

„Dostosowanie dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń 

budynku komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka” 

 
 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oświadczam, że nie zachodzą 
powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy Zamawiającym, osobami upoważnionymi przez 
Zamawiającego do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty a  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/wpisać nazwę Wykonawcy/ 
 

 

W szczególności: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

• posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie  

z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.  

 

 

 

 

...........................……….............   ………………………………………         

(miejscowość i data)                                                                                         (podpis i pieczęć Wykonawcy  

lub jego upoważnionego przedstawiciela) 
 

 



 

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY   Załącznik nr 2 

 

Tryb postępowania: ZASADA KONKURENCYJNOŚCI 

Nazwa i adres WYKONAWCY 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………………… 

 

 

………………………………………. 

(Pieczęć wykonawcy) 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot zamówienia 
 

Cena 

ryczałtowa 

netto 

[zł] 

VAT 

…….% 

[zł] 

Cena 

ryczałtowa 

brutto 

[zł] 

Dostosowanie dla potrzeb tworzonego 

klubu seniora pomieszczeń budynku 

komunalnego w miejscowości 

Rossocha gm. Rawa Mazowiecka 

  

   

 

Słownie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….. zł/ brutto 

 

Oświadczam , że : 

-zatrudniam…...osób o których mowa  w ustawie  o zatrudnieniu socjalnym  

-nie zatrudniam osób o których mowa  w ustawie  o zatrudnieniu socjalnym  
(właściwe podkreślić ) 

 

Oświadczam, że po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

 

 

……………………………………………            …………………………………………………… 

Miejscowość, data                                          podpis osoby uprawnionej do        

                                               reprezentowania firmy 


