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Uszczegółowienie dokumentacji projektowej 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykończenie kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w następującym 
zakresie: 
1.1. Roboty budowlane wykończeniowe w stołówce 
1.1.1. montaż sufitu podwieszanego, 
1.1.2. montaż wykładziny podłogowej Panele LVT klasyfikacja: 34 Przemysłowa 43, gr. min. 2.5 mm, 
grubość warstwy użytkowej 0.7mm, 
1.1.3. montaż cokołów, 
1.1.4. montaż okładzin ściennych, 
1.1.5. gipsowanie stołówki, 
1.1.6. malowanie ścian stołówki, 
1.1.7. montaż narożników z PCV, 
1.1.8. montaż lamp oświetleniowych. 
1.2. Roboty budowlane wykończeniowe w zmywalni 
1.2.1. montaż sufitów podwieszanych, 
1.2.2. montaż terakoty, 
1.2.3. montaż glazury, 
1.2.4. montaż lamp oświetleniowych, 
1.2.5. montaż gniazd wtykowych. 
1.3. Roboty budowlane wykończeniowe w kuchni 
1.3.1 montaż sufitów podwieszanych, 
1.3.2. montaż terakoty, 
1.3.3. montaż glazury, 
1.3.4.  montaż lamp, 
1.3.5.  montaż gniazd wtykowych. 
1.4. Roboty budowlane wykończeniowe na zapleczu socjalnym 
1.4.1. montaż sufitów podwieszanych, 
1.4.2. montaż terakoty, 
1.4.3. montaż glazury, 
1.4.4. montaż lamp oświetleniowych, 
1.4.5. montaż gniazd wtykowych. 
1.5. Roboty budowlane wykończeniowe w komorze chłodniczej 
1.5.1. montaż sufitu podwieszanego, 
1.5.2 montaż posadzek z terakoty, 
1.5.3. montaż okładzin ściennych, 
1.5.4. montaż lamp oświetleniowych,  
1.5.4 montaż gniazd wtykowych. 
1.6. Roboty budowlane wykończeniowe w magazynie produktów 
1.6.1. montaż sufitu podwieszanego, 
1.6.2. montaż posadzek z terakoty, 
1.6.3. montaż okładzin ściennych, 
1.6.4. montaż lamp oświetleniowych,  
1.6.5. montaż gniazd wtykowych. 
1.7. Roboty budowlane wykończeniowe w ciągach komunikacyjnych (1.42) 
1.7.1. montaż sufitu podwieszanego, 
1.7.2. montaż posadzek z terakoty, 
1.7.3. montaż okładzin ściennych, 
1.7.4. montaż lamp oświetleniowych, 
1.7.5. montaż gniazd wtykowych. 
1.8. Roboty budowlane wykończeniowe w obieralni 
1.8.1. montaż sufitu podwieszanego, 
1.8.2. montaż posadzek z terakoty, 
1.8.3. montaż okładzin ściennych, 
1.8.4. montaż lamp oświetleniowych, 
1.8.5. montaż gniazd wtykowych. 
1.9. Roboty budowlane wykończeniowe w magazynie warzyw 
1.9.1. montaż sufitu podwieszanego, 
1.9.2. montaż posadzek z terakoty, 
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1.9.3 montaż okładzin ściennych, 
1.9.4. montaż lamp oświetleniowych, 
1.9.5. montaż gniazd wtykowych. 
1.10 Montaż stolarki wewnętrznej  
- okno O11 - 2 szt., 
- okno O12 - 1 szt., 
- drzwi D10 - 5 szt., 
- drzwi D9 - 1 szt., 
- drzwi prysznicowe (w pom. 1.39) - 1 szt., 
- drzwi D7 - 1 szt., 
- drzwi D12 - 1 szt., 
- drzwi D11 - 1 szt. 
 1.11. Montaż umywalek: 2 szt. i baterii umywalkowych: 2 szt. w zapleczu socjalnym i obieralni. 
1.12. Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w kuchni. 
 
2. W ramach I-VI etapu przebudowy i rozbudowy budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99-400 Zduny, dz. nr ewid. 38/7. 
w latach 2016 - 2019 r. wykonano:  
2.1. część istniejąca:  
- zmianę geometrii dachu, 
- izolację termiczną poddasza w części istniejącej, 
- sufity podwieszone, 
- okna połaciowe, 
- ścianę oddzielenia pożarowego, 
- rozbiórkę ścian wyjścia na poddasze, 
- przełożenie falowników instalacji fotowoltaicznej, 
- instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 
- przebudowę i remont części istniejącej budynku internatu.  
- zagospodarowanie terenu – roboty rozbiórkowe niezbędne do wykonania utwardzenia terenu w patio, 
- remont schodów do piwnicy, wymiana drzwi do piwnicy, wykończenie ścian schodów,  
- uzupełnienie izolacji termicznej ścian zewnętrznych cz. istniejącej budynku metodą „lekką mokrą” 
(ETICS), 
- przebicie ściany zewnętrznej w łączniku na poziomie I p., przebudowa korytarza przy łączniku  
z wykończeniem ścian na gotowo, 
- roboty instalacyjne – elektryczne w korytarzu przy łączniku (bez instalacji opraw), 
- wykończenie istniejącej ściany szczytowej łącznika poprzez rozebranie warstwy styropianu, wykonanie 
izolacji termicznej z płyt ze skalnej wełny mineralnej w systemie ETICS z wykończeniem z płytek z cegły 
ciętej wraz z fugami i impregnacją,  
- wywiezienie i utylizacja gruzu, 
- uporządkowanie terenu, 
 
2.2. projektowana rozbudowa: 
- stan surowy zamknięty bez przeszklenia łącznika (D1 i D1*), 
- izolację termiczną poddasza z obudową z płyt g-k, 
- ścianki działowe na poziomie parteru i I piętra, 
- instalację wodociągową zewnętrzną, 
- instalację kanalizacji deszczowej z zbiornikiem i przepompownią 
- instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej 
- instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
- instalację elektryczną  
- wewnętrzne linie zasilające do projektowanych tablic rozdzielczych. 
- przygotowanie terenu pod budowę/roboty budowlane, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 
istniejących elementów budynku 
- dostawa i montaż przeszklonej ściany osłonowej łącznika z profili aluminiowych z podkonstrukcją 
stalową, malowaną proszkowo w kolorze RAL 7021, 
- demontaż rur spustowych, 
- wykonanie elewacji budynku wraz z izolacją termiczną z wykończeniem na gotowo, obróbkami 
blacharskimi, podokiennikami zewnętrznymi, 
- montaż rur spustowych z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie tarasu z balustradą z wykończeniem na gotowo, 
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- powiększenie otworu drzwi wejściowych na klatkę schodową, 
- wykonanie pozostałych ścian działowych na I p i poddaszu, 
- wykonanie kładki w łączniku na gotowo, 
- wykonanie instalacji elektrycznych (bez montażu opraw, wyłączników, gniazd wtykowych), wykonanie 
instalacji oddymiania, 
- wykonanie instalacji sanitarnych: wod-kan, co., hydrantowej (bez instalacji wyposażenia: tj. szafy 
porządkowej, zestawów umywalkowych, zlewowych, prysznicowych, misek ustępowych, grzejników 
łazienkowych przy pokojach mieszkalnych, kratek wpustowych i odwodnienia liniowego w części 
kuchennej na parterze), 
- obudowa pionów instalacyjnych wraz z montażem rewizji, 
- wykonanie tynków wewnętrznych na wszystkich kondygnacjach 
- wykonanie warstw posadzkowych na parterze bez warstwy wykończeniowej, 
- wykonanie warstw posadzkowych na poddaszu bez warstwy wykończeniowej, 
- wykonanie utwardzenia terenu patio wraz z odwodnieniem liniowym z wykończeniem na gotowo, 
- zabezpieczenie terenu budowy w trakcie i po wykonaniu V etapu inwestycji, zabezpieczenie 
elementów instalacji sanitarnych i elektrycznej (tablic, systemu oddymiania itp.) po zakończeniu etapu 
V zabezpieczenie przejścia z cz. istniejącej internatu do łącznika poprzez postawienie ścianki działowej. 
- wykonanie wszystkich warstw podłogowych pomieszczeń na I piętrze, 
- wykonanie warstwy wykończeniowej podłóg pomieszczeń na poddaszu, klatce schodowej  
i komunikacji na parterze w łączniku i klatce schodowej, 
- ułożenie glazury w łazienkach na I piętrze i poddaszu, oraz w pom. porządkowym na I piętrze, 
- montaż drzwi wewnętrznych EI30 D5* (parter) i D5 (piętro), 
- montaż i podłączenie elementów wyposażenia łazienek na I p i poddaszu tj. umywalek z bateriami  
kompletnych misek ustępowych, kabin prysznicowych z brodzikiem oraz bateriami prysznicowymi, 
grzejników łazienkowych, 
- montaż i podłączenie elementów wyposażenia pomieszczenia porządkowego tj. umywalki i zlewu 
gospodarczego,  
- wykonanie balustrady klatki schodowej, 
- wykończenie i malowanie ścian i sufitów pomieszczeń klatki schodowej, komunikacji przy klatce 
schodowej na parterze oraz wszystkich pomieszczeń I piętra i poddasza, 
- montaż sufitów podwieszonych w komunikacji przy klatce schodowej na parterze, w komunikacji, 
pokoju cichej nauki i pom. porządkowym na I piętrze, 
- montaż osprzętu elektrycznego, lamp, wyłączników i gniazd wtykowych, 
- montaż parapetów wewnętrznych w pokojach na I piętrze, 
- montaż drzwi wewnętrznych na I piętrze i poddaszu, 
- montaż kratek wentylacyjnych. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej  
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty 
stanowią opis przedmiotu zamówienia jedynie dla zakresu określonego w ust. 1. Zamówienie  
na pozostały zakres opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót zostanie udzielone po przeprowadzeniu odrębnej procedury przetargowej. 
4. Wyposażenie kuchenne nie stanowi zakresu zamówienia. Zostanie zakupione w ramach odrębnego 
postępowania. 
 

 

 
 
 


