
I. Uzupełnienie dokumentacji projektowej 
 

1. W ramach IV etapu inwestycji należy wykonać:  
 
1.1. Przygotowanie poddasza pod montaż central wentylacyjnych (oczyszczenie 

pomieszczeń poddasza nieużytkowego wraz z wywozem i utylizacją odpadów).  
 
1.2. Kompletną instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z instalacją 

elektryczną zasilającą z wyłączeniem dostawy i montażu okapu w kuchni, 
instalacji wentylatorów łazienkowych w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych w pokojach nowej części internatu oraz zakresu wykonywanego w 
etapie III (tj. wentylacji mechanicznej pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
istniejącej części internatu). 

 
1.2.1. Wszystkie elementy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

montowane na suficie podwieszonym kasetonowym parteru (montaż sufitu 
zostanie wykonany w kolejnym etapie inwestycji) po przeprowadzeniu 
niezbędnych prób i pomiarów należy zdemontować oraz przy udziale 
Inspektora nadzoru inwestorskiego złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. Rzut sufitów podwieszonych wraz z zaznaczoną wysokością 
montażu został przedstawiony w dokumentacji projektowej – w części 
dotyczącej architektury. Agregaty (jednostki zewnętrzne) należy zmontować 
na płycie fundamentowej. Wymiary płyty min. 2,7x1,0 m, rzędna wierzchu 
płyty: -0,20 względem rzędnej posadzki parteru w stanie wykończonym. 
Płytę należy wykonać na 30 cm warstwie zagęszczonego mechanicznie 
piasku. Agregaty należy zamocować do płyty zgodnie z instrukcją 
producenta urządzeń z zastosowaniem nakrętek/śrub ze stali nierdzewnej, 
zabezpieczających przed kradzieżą, Wykonawca przekaże Inwestorowi 
klucz do zastosowanych nakrętek/śrub. Agregaty należy wygrodzić 
ogrodzeniem z furtkami zapewniającymi dostęp do urządzeń, zamykanymi 
na kłódki antywłamaniowe min. klasy 4 (wg PN-EN 12320:2013-04)  
i zadaszyć. Konstrukcję wykonać z elementów stalowych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie, malowanych proszkowo w kolorze nawiązującym do koloru 
stolarki. Odprowadzenie skroplin z agregatów wykonać do istniejącej 
kanalizacji deszczowej przy budynku.   

 
1.3. Roboty budowlane towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu 

zamówienia m.in. przebicia w ścianach, stropach i dachu, wykonanie obróbek 
blacharskich przejść elementów instalacyjnych przez połać dachową, 
uzupełnienie ubytków w ścianach i stropach itp. 
 

1.4. Instalację elektryczną zasilającą urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej  
i klimatyzacji wraz z W.L.Z.-ami, tablicami z wyposażeniem. W ramach III etapu 
inwestycji (w trakcie realizacji) zostanie wykonane (doprowadzone) zasilenie do 
miejsca projektowanej centrali N2W2 (kuchennej) oraz ułożenie kabli 
zasilających agregaty skraplające.  

 
1.5. Pomosty komunikacyjne – techniczne na jętkach więźby dachowej nad 
poddaszem użytkowym (części nowej i istniejącej internatu) z płyt OSB gr. 25 mm, 
szerokość pomostu min. 60 cm.  
 
1.6. Wywóz i utylizację gruzu, uporządkowanie budowy w miejscu wykonywania 
robót objętych zakresem.   


