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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

 

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

 

Podstawę opracowania projektu wykonawczego stanowi umowa nr BBA-2.0220-3.2021 z dnia 

26.02.2021r. udzielone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców 

Warszawy 1, 00-950 Warszawa, a RAL-PROJEKT Radosław Lenart z siedzibą przy ul. Warszawskiej 33D, 

05-082 Blizne Łaszczyńskiego.  

 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Obiektem opracowania jest budynek administracyjny zajmowany przez Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zlokalizowany na działce nr 22, obręb 05-03-10 przy Placu Powstańców 

Warszawy 1 w Warszawie. 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny remontu wytypowanych przez Inwestora 

pomieszczeń biurowych, korytarzy, kuchni socjalnej oraz łazienek z określeniem uszkodzeń  

w pomieszczeniach oraz sposobu ich naprawy wraz z zaleceniami wykonawczymi remontu.  

 

Zakres opracowania: 

a) wizje lokalne identyfikujące stan techniczny pomieszczeń; 

b) inwentaryzację fotograficzną pomieszczeń; 

c) wykaz uszkodzeń i elementów do demontażu w pomieszczeniach; 

d) zalecenia wykonawcze napraw i montażu elementów wyposażenia pomieszczenia. 

 

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 

 

Charakterystyka ogólna: 

a) Budynek zlokalizowany jest przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie, dzielnica 

Śródmieście. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną.  

 

b) Budynek został wzniesiony w latach w latach 1949-1950. Obiekt został ujęty w Gminnej 

Ewidencji Zabytków pod numerem SRO 10764 oraz jest pod opieką Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 

c) Obiekt stanowi bryłę, którą można podzielić na trzy elementy – północną zwartą bryłę 

prostokątną, środkowy łącznik z kolumnadą i przejściem łączącym Plac Powstańców Warszawy z ulicą 

Sienkiewicza oraz południową bryłę symetryczną do północnej z tym, że od strony zachodniej została 
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rozbudowana w poziomie I kondygnacji. Pomieszczenia podlegające opracowaniu w poziomie piwnicy 

zlokalizowane są w środkowej części budynku rozpoczynając położenie od ulicy Sienkiewicza ( wyłazu 

stalowego z poziomu ulicy, ścianą zewnętrzną w linii schodów) poprzez przejście z kolumnadą, którą 

widać w pomieszczeniu piwnicy do początku schodów przy Pl. Powstańców Warszawy 1.  

 

d) Konstrukcja budynku mieszana – tradycyjna murowana oraz żelbetowa. Ściany zewnętrzne 

nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Grubość ścian zewnętrznych nośnych ok. 67 cm. Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej. 

Stropy żelbetowe monolityczne. Słupy nośne żelbetowe na stopach fundamentowych. 

 

e) Działka, na której zlokalizowany jest budynek została wydzielona i przekształcona tuż po II 

wojnie światowej. Początkowo w miejscu budynku z dokumentacji archiwalnej wynika, że zlokalizowana 

była zabudowa z kamienic z wydzielonymi kwartałami mieszkalnymi. Zabudowa nie przetrwała pożogi 

wojennej. Działki zostały przekształcone przez ówczesne władze z wydzieleniem powierzchni pod 

budynek administracyjny z częścią usługową w poziomie parteru. Od 1954 roku cały parter budynku 

zajmowały lokale gastronomiczne, restauracje i kawiarnie. W chwili otwarcia składały się one na 

kombinat gastronomiczny „Europa”. Do czasów III RP z Europy pozostała jedynie restauracja „Sofia”, 

którą z czasem zamknięto. Obecnie budynek obsługuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

Il. 1. Zabudowa z roku 1936. Zabudowa śródmiejska z wydzielonymi kwartałami wokół placu oraz 

ulicami. Zabudowa została znacznie przekształcona po wojnie.  

Źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl 

 

Budynek 

podlegający 

opracowaniu 
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Il. 2. W wyniku działań wojennych budynki wokół placu uległy zniszczeniu. Ówczesne władze 

zadecydowały o przekształceniu zabudowy wokół placu. Źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl 

 

 

 

 

Il. 3. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków pod numerem SRO 10764, został 

wybudowany w latach 1949-1950. Źródło: http://www.mapa.um.warszawa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek 

podlegający 

opracowaniu 

Budynek 

podlegający 

opracowaniu 
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4. Zakres opracowania  

 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

podstawowych elementów, przewidziane w ramach projektu budowlanego – zakres rozpatrywać łącznie 

z dokumentacją rysunkową opracowania: 

 POMIESZCZENIA KORYTARZA – ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż listew elektroinstalacyjnych ściennych ułożonych pionowo i poziomo wraz gniazdami 

elektrycznymi, lan,  

- demontaż łączników światła,  

- demontaż istniejącej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi drewnianymi, 

- demontaż występujących elementów naściennych mocowanych na stałe, malowanie ściany 

ponowne zamontowanie,  

- demontaż kratek wentylacyjnych w pomieszczenia, oczyszczenie wlotu kanału,  

POMIESZCZENIA KORYTARZA– ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia ( w 

przypadku uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót 

malarskich,  

- naprawa zarysowań ścian i sufitów – szpachlowanie oznaczonych i nowopowstałych rys i pęknięć 

na ścianach i sufitach z wklejeniem siatki zbrojącej z włókna szklanego, wyrównanie powierzchni i 

struktury na ścianie,  

- montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych, nowe stalowe wklejone 

w szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem struktury i powierzchni 

z tynkiem istniejącym,  

- uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni ścian szpachlą gipsową, przetarcie ściany z 

wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym, montaż nowych listw 

odbojnicowych w kolorze szarym na wysokości 80cm, listwy elastyczne, szerokości 21 cm, gr. 2mm, 

kolor biały, montaż samoprzylepny, trudno zapalna,  

- uzupełnienie uszkodzeń powierzchniowych i wgłębnych tynków poprzez miejscowe szpachlowanie, 

uzupełnienie ubytków, wygładzenie i przetarcie tynków z ujednoliceniem powierzchni,  

- montaż nowej kratki wentylacyjnej 20x20cm, montaż nowej kratki z możliwością regulowania 

przepływu powietrza z siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie po montażu wokół przed 

malowaniem, 

- montaż nowych listew elektroinstalacyjnych, kolor biały, wymiar 60x90mm, układ odtworzeniowy 

montaż na systemowe kołki rozporowe maksymalnie co 30cm, przełożenie instalacji, na początkach, 
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narożach i połączeniach stosować pokrywy i narożniki systemowe, akrylowanie połączeń między 

listwą i ścianą,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych z uziemieniem, montaż gniazd LAN, gniazda czerwone typu 

2P+Z z blokadą, czerwone IP20, gniazda białe 2P+Z IP20,  

- montaż nowego łącznika na nowy podwójny, kolor biały, IP 20, bez podświetlenia, automatyczne 

zaciski sprężynowe montaż podtynkowy, w zestawie z ramką,  

- uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia 

istniejących i projektowanych,  

- przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania: przetarcie, wyrównanie 

nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca 

wodorozcieńczalna, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą 

silikonową Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6,  

- wymiana wykładziny – frezowanie nawierzchni z pozostałości kleju około 0,5cm, montaż wykładziny 

dywanowej kolor jasno szary srebrny np. BURMATEX grade 21501 lub równoważne, wykładzina w 

płytkach 50x50cm, klasa ogniowa Bfl-s1, ciężar włókna min. 620g/m2, ciężar całkowity min. 

4100g/m2, wysokość runa min. 3,5mm, grubość całkowita min. 6,0mm, klasa użytkowa 33, skład runa 

100% nylon barwiony, cokoł systemowy na ścianie wys. 5cm, kolor biały, montaż na kołki rozporowe, 

co 30 cm, klejenie wykładziny klejem na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, połączenie 

między cokołem a ścianą wypełnić akrylem przed malowaniem, narożniki zakończenia przy ścianach 

list zakończyć systemowymi narożnikami, łącznikami, 

- montaż nowych listew wykonanych z MDF w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem, uzupełnienie 

przestrzeni między listwą i ścianą masą akrylową, malowanie zgodnie z technologią remontu ścian,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

POMIESZCZENIA BIUROWE – ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż listew elektroinstalacyjnych ściennych ułożonych pionowo i poziomo wraz gniazdami 

elektrycznymi, lan,  

- demontaż łącznika światła,  

- demontaż listew odbojowych na ścianach wraz z warstwą kleju,  

- demontaż występujących w wytypowanych pomieszczeniach elementów naściennych, ponowny 

montaż po wykonaniu malowania ścian,  

- demontaż w wytypowanych pomieszczeniach odbojników drzwiowych PCV,  

- demontaż rolet wewnętrznych w wytypowanych pomieszczeniach,  

- demontaż drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach nr 100a (3szt.), 100c (1szt.), 101a (2szt.), 107 
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(1szt.), 105 (1szt.), 109 (1szt.) wraz z futrynami,  

- demontaż dekoracyjnych listew naściennych w pomieszczeniu nr 100a, 

- demontaż żaluzji okiennych w wytypowanych pomieszczeniach, 

- demontaż listew przypodłogowych drewnianych, 

- demontaż wykładziny dywanowej w pomieszczeniach wraz z warstwą kleju,  

- demontaż kratek wentylacyjnych w pomieszczenia, oczyszczenie wlotu kanału,  

- demontaż uszkodzonych narożników ściennych w wytypowanych pomieszczeniach,  

- demontaż jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach nr 100, 108, 110, 

- demontaż grzejników stalowych w pomieszczeniu nr 100 (2szt.), 100a (4szt.) oraz 101a (1szt.),101c 

(3szt.), 105 (2szt.), 107 (2szt.), 109 (2szt.), 

- demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniu nr 100a (7szt.), 

- demontaż mebli w pomieszczeniach nr 101a oraz 107, 

- demontaż zabudów GK słupów znajdujących się w pomieszczeniu 100a wraz z elementami 

wystroju, 

- demontaż elementów starego systemu teletechnicznego z okien pomieszczenia nr 100a, 

- demontaż dwóch drewnianych płyt z końca pomieszczenia nr 100a wraz z przesuwaną firanką, 

montaż w tym miejscu przesuwnych drzwi szklanych - kolor oklejenia do ustalenia z Zamawiającym, 

- wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas prowadzenia robót, ponowne wniesienie po zakończeniu 

prac, 

 

POMIESZCZENIA BIUROWE – ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia (w przypadku 

uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót malarskich,  

- naprawa zarysowań ścian i sufitów – szpachlowanie oznaczonych i nowopowstałych rys i pęknięć 

na ścianach i sufitach z wklejeniem siatki zbrojącej z włókna szklanego, wyrównanie powierzchni i 

struktury na ścianie,  

- montaż nowych narożników stalowych ścian po demontażu uszkodzonych, nowe stalowe wklejone 

w szpachlę gipsową, wyrównanie i przetarcie przyległej ściany z wyrównaniem struktury i powierzchni 

z tynkiem istniejącym,  

- uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni ścian szpachlą gipsową, przetarcie ściany z 

wyrównaniem struktury i powierzchni uzupełnień z tynkiem istniejącym, montaż nowych listw 

odbojnicowych w kolorze szarym na wysokości 80cm, listwy elastyczne, szerokości 21 cm, gr. 2mm, 

kolor biały, montaż samoprzylepny, trudno zapalna,  

- wymiana uszkodzonych uchwytów instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach, 

wykonanie zabudowy pionów instalacji centralnego ogrzewania z płyt gips-kartonowych gr. 1,25cm 

na stelażu stalowym, reakcja na ogień A1, wykonanie narożników stalowych, na połączeniach 

wklejenie siatek zbrojeniowych, wypełnienie szczelin szpachlą gipsową oraz akrylem, wyrównanie 
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powierzchni, przygotowanie do malowania wraz ze ścianami pomieszczeń,  

- uzupełnienie uszkodzeń powierzchniowych i wgłębnych tynków poprzez miejscowe szpachlowanie, 

uzupełnienie ubytków, wygładzenie i przetarcie tynków z ujednoliceniem powierzchni,  

- wymiana uszkodzonych wytypowanych drzwi na nowe pełne (9szt.) Gernet Premium 60,  

poziom wygłuszenia minimum 40 dB, kolor nawiązujący do drzwi pomiędzy pomieszczeniem 101A i 

101B, drzwi wyposażone w klamkę – gałkę oraz zamek podklamkowy, ościeżnica naroża portalowa 

bikolor z uszczelką w kolorze drzwi, w przypadku drzwi posiadających kontrolę dostępu, demontaż  

i ponowny montaż elementów systemu kontroli dostępu w uzgodnieniu z firmą współpracującą z 

Urzędem, 

- montaż lub wymiana uszkodzonych głowic termostatycznych 5 stopniowej, kolor biały RAL 9016, 

czujnik cieczowy,  

- montaż rolet okiennych, wewnętrznych, trudno zapalnych, kolor biały, montaż na skrzydłach 

okiennych z prowadnicami wymiar wewnętrzny szyby zgodnie z dokumentacją rysunkową,   

- wymiana wykładziny w wytypowanych pomieszczeniach – frezowanie nawierzchni z pozostałości 

kleju około 0,5cm, montaż wykładziny dywanowej kolor jasno szary srebrny np. BURMATEX grade 

21501 lub równoważne, wykładzina w płytkach 50x50cm, klasa ogniowa Bfl-s1, ciężar włókna min. 

620g/m2, ciężar całkowity min. 4100g/m2, wysokość runa min. 3,5mm, grubość całkowita min. 

6,0mm, klasa użytkowa 33, skład runa 100% nylon barwiony, cokoł systemowy na ścianie wys. 5cm, 

kolor biały, montaż na kołki rozporowe, co 30 cm, klejenie wykładziny klejem na bazie żywic 

akrylowych w dyspersji wodnej, połączenie między cokołem a ścianą wypełnić akrylem przed 

malowaniem, narożniki zakończenia przy ścianach list zakończyć systemowymi narożnikami, 

łącznikami, 

- montaż nowej kratki wentylacyjnej 20x20cm, montaż nowej kratki z możliwością regulowania 

przepływu powietrza z siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie po montażu wokół przed 

malowaniem, 

- montaż nowych listw elektroinstalacyjnych, kolor biały, wymiar 60x90mm, układ odtworzeniowy 

montaż na systemowe kołki rozporowe maksymalnie co 30cm, przełożenie instalacji, na początkach, 

narożach i połączeniach stosować pokrywy i narożniki systemowe, akrylowanie połączeń między 

listwą i ścianą,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych z uziemieniem, montaż gniazd LAN, gniazda czerwone typu 

2P+Z z blokadą, czerwone IP20, gniazda białe 2P+Z IP20,  

- montaż nowego łącznika na nowy podwójny, kolor biały, IP 20, bez podświetlenia, automatyczne 

zaciski sprężynowe montaż podtynkowy, w zestawie z ramką,  

- uzupełnienie masą akrylową połączeń pomiędzy elementami wykończenia i wyposażenia 

istniejących i projektowanych,  

- przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania: przetarcie, wyrównanie 

nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca 

wodorozcieńczalna, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą 
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silikonową Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6,  

- montaż odbojnika ściennego na wysokości klamki po pełnym otwarciu drzwi na ścianie przyległej 

do drzwi, kolor biały, średnica 6cm, wykonany z polietylenu LDPE,  

- montaż nowych listew wykonanych z MDF w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem, uzupełnienie 

przestrzeni między listwą i ścianą masą akrylową, malowanie zgodnie z technologią remontu ścian,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

- montaż folii okiennej na całej powierzchni przeszklenia w pom. nr 100, kolorystyka do ustalenia z 

Zamawiającym na etapie prac remontowych, 

- montaż nowych jednostek klimatyzacyjnych w trybie multi-split w pomieszczeniach nr 100, 108, 110, 

jednostki o mocy 3kW, dodatkowo wymiana jednostki zewnętrznej na elewacji budynku, 

- montaż nowych grzejników w pomieszczeniu nr 100 (2szt.), 100a (4szt.) oraz 101a (1szt.),101c 

(3szt.), 105 (2szt.), 107 (2szt.), 109 (2szt.), grzejniki stalowe, dekoracyjne, wyposażone w głowicę 

termostatyczną 5 stopniową, oraz zawory powrotne, kolor biały RAL 9016, czujnik cieczowy, rodzaj 

grzejnika do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie prowadzenia robót, wykonanie napraw ścian 

we wnękach pod parapetami po demontażu grzejników, 

- montaż nowych opraw oświetleniowych – kinkietów w pomieszczeniu nr 100a (7szt.), oprawy 

podłączyć do istniejącej instalacji elektrycznej,  

- prace w pomieszczeniu nr 100a: 

- wykonanie nowej zabudowy z płyt GK słupów znajdujących się pomiędzy oknami, 

- wykonanie przeglądu floorboxów znajdujących się w pomieszczeniu, po stwierdzeniu złego 

stanu floorboxy należy wymienić na nowe, 

- wymiana piktogramu nad wejściem do pomieszczenia, 

POMIESZCZENIA ŁAZIENEK– ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż uszkodzonych, zdegradowanych uszczelnień silikonowych, oczyszczenie szczeliny,  

- demontaż gniazd elektrycznych, łączników elektrycznych,  

- demontaż kratek wentylacyjnych,  

- demontaż uszkodzonych drzwiczek rewizyjnych instalacji,  

 

POMIESZCZENIA ŁAZIENEK – ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia (w przypadku 

uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót malarskich,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych 2X2p+Z białe IP 44,  

- montaż nowych łączników światła kolor biały IP44, bez podświetlenia, automatyczne zaciski 
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sprężynowe, montaż podtynkowy w zestawie z ramką,  

- w miejscu zdemontowanego silikonu oraz braków wskazanych w dokumentacji rysunkowej montaż 

nowego silikonu sanitarnego odpornego na grzyby i pleśnie, kolor biały,  

- renowacja fug podłogowych i ściennych, poprzez szlifowanie wgłębne istniejących fug i wykonanie 

nowego wypełnienia fugą elastyczną w kolorze nawiązującym do istniejących płytek, nowe fugi 

odporne na działanie grzybów i pleśni, 

- weryfikacja mocowania rozet maskujących w pomieszczeniu, prawidłowy montaż z uszczelnieniem 

sylikonem,  

- montaż głowic termostatycznych 5 stopniowych, kolor biały RAL 9016, czujnik cieczowy,  

- montaż nowych kratek wentylacyjnych 20x20cm, z możliwością regulowania przepływu powietrza z 

siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie wokół po montażu,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

POMIESZCZENIE KUCHNI– ROBOTY DEMONTAŻOWE: 

- zabezpieczenie przyległego terenu do robót budowlanych, zabezpieczenie elementów nie 

podlegających robotom budowlanym,  

- demontaż opraw oświetleniowych na czas prowadzenia robót malarskich,  

- demontaż gniazd elektrycznych, łączników elektrycznych,  

- demontaż uszkodzonych, zdegradowanych uszczelnień silikonowych, oczyszczenie szczeliny,  

- demontaż kratek wentylacyjnych,  

- demontaż tabliczek ściennych,  

POMIESZCZENIE KUCHNI – ROBOTY BUDOWLANE: 

- oczyszczenie opraw oświetleniowych, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia (w przypadku 

uszkodzeń wymiana na nowe odtworzeniowe), ponowny montaż po wykonaniu robót malarskich,  

- montaż nowych gniazd elektrycznych 2X2p+Z białe IP 44,  

- montaż nowych łączników światła kolor biały IP44, bez podświetlenia, automatyczne zaciski 

sprężynowe, montaż podtynkowy w zestawie z ramką,  

- wykonać renowację fug istniejących poprzez szlifowanie wgłębne istniejących fug i wykonanie 

nowego wypełnienia fugą elastyczną w kolorze nawiązującym do istniejących płytek, 

- uzupełnienie tynków po zdemontowanych elementach oznaczeń, szpachlą gipsową, przetarcie 

ściany, wygładzenie powierzchni z nawiązaniem do struktury tynków sąsiadujących,  

- montaż głowicy termostatycznej 5 stopniowej, kolor biały RAL 9016, czujnik cieczowy,  

- montaż rolety okiennej, wewnętrznej, trudno zapalnych, kolor biały, montaż na skrzydłach okiennych 

z prowadnicami wymiar wewnętrzny szyby zgodnie z dokumentacją rysunkową,   

- montaż nowych kratek wentylacyjnych 20x20cm, z możliwością regulowania przepływu powietrza z 

siatką zabezpieczającą przed insektami, akrylowanie wokół po montażu,  

- przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania: przetarcie, wyrównanie 
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nierówności w strukturze i wygładzenie tynków, gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca 

wodorozcieńczalna, wykończenie matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą 

silikonową Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6,  

- uzupełnienie brakujących uszczelnień na połączeniu elementów wykończeniowych i mebli silikonem 

sanitarnym bezbarwnym zgodnie z dokumentacją rysunkową,  

- uprzątnięcie terenu, przygotowanie pomieszczeń dla bezpośredniego użytku, mycie okien, 

oczyszczanie powierzchni poziomych, 

 

5. Rozwiązania wykończeniowe 

 

R
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U

 SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA ZDJĘCIE POGLĄDOWE 

D
R

Z
W

I 
W

E
W

N
Ę

T
R

Z
N

E
 Drzwi pełne Gernet Premium 60, poziom wygłuszenia 

minimum 40 dB, kolor nawiązujący do drzwi pomiędzy 

pomieszczeniem 101A i 101B,  drzwi wyposażone w 

klamkę – gałkę oraz zamek podklamkowy, ościeżnica 

naroża portalowa bikolor z uszczelką w kolorze drzwi, 

   

R
O
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E

T
Y
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K
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N

N
E

 Rolety okienne, wewnętrzne, trudno zapalne, kolor biały, 

montaż na skrzydłach okiennych z prowadnicami wymiar 

wewnętrzny szyby zgodnie z dokumentacją rysunkową, 

tkanina zacieniająca min. 50%, kaseta biała mocowana do 

ramy okna, prowadnice mocowane na systemową taśmę 

dwustronną,  
 

K
R
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T

K
A
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C

Y
J
N
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Kratka wentylacyjna 20x20cm, montaż nowej kratki z 

możliwością regulowania przepływu powietrza z siatką 

zabezpieczającą przed insektami 
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Głowica termostatyczna 5 stopniowa, kolor biały RAL 9016, 

czujnik cieczowy,  

 

 

 

 

 

K
IN

K
IE

T
 

Materiał gips 

Kolor biały 

Barwa światła ciepła biel (3 000 K) 

Rodzaj gwintu G9 

Żarówki w zestawie Tak 

Żarówki LED – 1 x 3,5 W 

Możliwość ściemniania tak 

Szerokość (cm) 20 

Wysokość (cm) 12 

Występ / głębokość (cm) 8,5 

Strumień świetlny (w 

lumenach) 
250 lm 

Całościowy strumień 

świetlny 
250 

 

 

 

 

 

Ł
Ą

C
Z

N
IK

 Ś
W

IA
T

Ł
A

 

Łącznik światła podwójny, kolor biały, IP 20, bez 

podświetlenia, automatyczne zaciski sprężynowe montaż 

podtynkowy, w zestawie z ramką. W przypadku potrzeby 

stosowania łączników pojedynczych stosować o 

analogicznych parametrach. Produnkt np. Schneider 

Asfora lub równoważny. Parametry równoważności: 

podtynkowy, zakres mocy do 2300W, prąd znamionowy 

10A 250V prąd przemienny, liczba kabli 2x2,5mm2, 

materiał ABS, wykończenie powierzchni lśniący, wysokość 

min. 83mm, szerokość min. 83mm, głębokość min. 43mm, 

głębokość wystawania max. 15mm, komplet łącznika wraz 

z ramką, kolor biały.  
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Listwy elektroinstalacyjne, kolor biały, wymiar 60x90mm, 

układ odtworzeniowy montaż na systemowe kołki 

rozporowe maksymalnie co 30cm, przełożenie instalacji, na 

początkach, narożach i połączeniach stosować pokrywy i 

narożniki systemowe, Atest higieniczny oraz certyfikaty wg 

obowiązujących norm: EN 50085-1, Perforacja spodu listwy 

umożliwiająca łatwy montaż na ścianie oraz suficie. Materiał 

tworzywo sztuczne.  

 

 

 

 

 

 

- Obudowa pionów instalacyjnych centralnego ogrzewania 

Obudowa pionowa instalacji sanitarnych płytami gipsowo - kartonowymi 1,25cm na profilach 

stalowych CW/UW 50x0,6mm. Stosować narożniki systemowe stalowe, siatki zbrojące do płyt gips-

kartonowych. Szczeliny uzupełniać zaprawą – szpachlą gipsową, połączenia ze ścianą oraz sufitem 

uzupełnić akrylem, całą zabudowę szlifować do uzyskania jednolitej powierzchni, zabudowy wykonywać 

przed montażem nowej wykładziny.  
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Szkielet nośny zabudów składa się z profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o 

podwyższonej sztywności: pionowych słupków Profil CW wstawianych w profile poziome UW w 

rozstawie zapewniającym utrzymanie nośności elementu. Kształtowniki obwodowe mocować do 

konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z 

elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą z polietylenu spienionego o min. 

grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym obwodzie zabudowy, tj. wzdłuż profili obwodowych 

CW – pionowych i UW - poziomych na połączeniach ma szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) 

oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili (brak widocznych "gołym okiem" prześwitów 

między taśmą, a profilami i podłożem).  

Całkowita długość łączenia (zakładu) powinna być nie mniejsza niż 1000 mm lub nakładki o długości 

nie mniejszej niż 2000 mm.  

Obudowy powinny stanowić płyty gipsowo-kartonowe zgodne z projektem budowlanym. 

Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 250 mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany oraz 750 mm 

w warstwach położonych głębiej. Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach 

połączenia z konstrukcją budynku nie mogą ściśle do niej przylegać. W sytuacji zastosowania 

połączenia z konstrukcją budynku w postaci szpachlowania należy na całym obwodzie ściany 

pozostawić szczelinę o szerokości od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji połączenia elastycznego (kit 

elastyczny: np. akryl) szczelinę o szerokości od 3 do 5 mm. W przypadku ścian o wysokości większej 

niż handlowa długość płyt dopuszczalne jest stosowanie połączeń poziomych między płytami gipsowo 

- kartonowymi. Odległość między połączeniami poziomymi płyt gipsowo-kartonowych w obrębie tego 

samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna być mniejsza 

niż 2000 mm.  

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami gipsowo - kartonowymi z 

zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową ("na 

mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową mającego na celu 

"przykrycie" taśmy spoinowej masą gipsową; szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowanie 

samoprzylepnych taśm spoinowych w zależności od głębokości krawędzi może wymagać lub nie 

wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. W celu uzyskania wyższego 

standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych 

lub na całej powierzchni ściany stosowane są specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do 

końcowego szpachlowania. 

 

- Montaż stolarki drzwiowej  

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany i 

przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 

ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 

izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 

zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 

przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, 



18 

 

odrapań, musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane 

skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze 

przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

 

- Montaż elementów wyposażenia 

Wszystkie elementy wyposażenia należy montować zgodnie z instrukcjami montażu urządzeń. 

Urządzenia elektryczne należy podłączyć w taki sposób, aby przewody nie utrudniały korzystania z 

pomieszczenia oraz nie zaburzały wyglądu estetycznego. Wyposażenie stałe montowane do ścian i 

zabudów musi być mocowane trale. Wszelkie uszkodzenia wyposażenia z winy wykonawcy nie 

podlegają dodatkowej zapłacie.  

 

- Montaż wykładziny dywanowej 
 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 

(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina 

przed instalacją powinna być przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury 

otoczenia (min. 18ºC). Wykładzina z płytek 50x50cm powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem, 

przycięta odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby tworzyła 

odpowiedniej szerokości zakłady. Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez 

Producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Wykładzinę 

należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża, nie dopuszcza się występowania na powierzchni 

posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Przy pomocy 

odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym lub wałka należy rozprowadzić płyn mocujący na całym 

wyznaczonym linią podłożu. Po rozprowadzeniu płynu mocującego, należy dociskać wykładzinę do 

podłoża. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być 

większe niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Nie należy rozpoczynać 

układania od ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w 

środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki wykładziny miały szerokość nie mniejszą niż 

15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środka” promieniście do ścian. Płytki należy 

zamocować na płyn antypoślizgowy na całej powierzchni przylegania płytki do podłoża. Nie wolno 

docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić” na 

ścianę. Wykładziny należy wykończyć cokołami przyściennymi. Wykładziny wykańcza się montując 

systemową listwę wykończającą. Cokoły powinny być mocowane na całej długości podłoża i dokładnie 

dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. Na stykach wykładzin z innymi posadzkami należy 

montować systemowe listwy połączeniowe. Połączenie między listwą a ścianą należy wykończyć 

akrylem i malować.  

 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty techniczne. Powinny być trudno 

zapalne i dostosowane do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej. 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z normami, przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej. 
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Specyfikacja materiałów budowlanych opisana w STWIOR. Projekt należy rozpatrywać łącznie 

z STWIOR oraz dokumentacją rysunkową.  

 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333), na podstawie Dz.U. z 2020 roku poz. 2351 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

- obszar oddziaływania obiektu dla przedmiotowej inwestycji stanowi działka o numerze 

ewidencyjnym 22  w obrębie 5-03-10, jednostka ewidencyjna 146510_8, na której usytuowany jest 

przedmiotowy budynek.  

 

7. Odbiór robót 

 

Wyposażenie należy transportować na urządzeniach jezdnych lub ręcznie, tak by nie 

spowodować uszkodzeń.  

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i opisem projektu budowlanego. 

Wszystkie meble należy montować z zachowaniem zasad bhp w sposób bezpieczny i trwały.  

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 

być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokołami odbiorów częściowych. Po zakończeniu 

robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

montażu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika montażu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 

zanikające powinny zostać udokumentowane fotograficznie z opisaniem daty oraz miejsca wykonania.  

Odbiór ostateczny (końcowy).  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą 

stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych pomieszczeniach. Odbioru powinien 

dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 
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8. Zagadnienia BHP 

 

Prowadzone roboty należy wykonać zgodnie z : 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa                         

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.), 

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp 

(Dz.U. Nr 169, poz.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynku i ich usytuowanie z dnia 15.06.2002 (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.)                                 

z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 926 z 2013r.. 

- Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej  C.T.B.K. – 1989 r., 

 

9. Nadzór techniczny nad robotami 

 

Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonywane przez 

wykwalifikowanych pracowników i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione  

w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie w zakresie 

opisanym w projekcie. 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 

wszystkie prace wykonywane powinny być pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

10. Zalecenia końcowe 

 

• W wypadku stwierdzenia różnic pomiędzy stanem istniejącym, a przewidzianym w projekcie należy 

niezwłocznie skontaktować się z autorem projektu. 

• Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i 

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
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II. ZĄŁĄCZNIKI - UPRAWNIENIA BUDOWLANE AUTORA 
OPRACOWANIA 
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Nazwa inwestycji

Adres Inwestora

Inwestor

Tytuł rysunku

Podpis:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

15.03.2021r.

Adres inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY REMONTU WYTYPOWANYCH

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI

I  KONSUMENTÓW PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

architektonicznej

i konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

nr upr. 17/WMOKK/18

Demontaż opraw oświetleniowych

OP

LEGENDA STAN ISTNIEJĄCY -

USZKODZENIA/DEMONTAŻE:

Le

poziom 100cm

Le

pion 100cm

Listwa naścienna poziomo PVC elektroinstalacyjna 6x3cm

Listwa naścienna pionowo PVC elektroinstalacyjna 6x3cm

UWAGA:

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

Klimatyzator
90x60x30

Gniazdo elektryczne z uziemieniem

Łącznik pojedyńczy

R2

R1

poziom 70 cm

pion 200cm

Zarysowanie ściany w poziomie

Zarysowanie ściany w pionie

SZ1

Uszkodzenia punktowe oraz otwór o śr.6cm do uzupełnienia

SZ2
Uszkodzenie punktowe wgłębne tynku do uzupełnienia 2szt.

G
Grzejnik stalowy - przeznaczony demontażu

hp=85 Wysokośc parapetu do posadzki

POWIERZCHNIA WYKŁADZINY 69,95m2 - do demontażu

W

Kratka wentylacyjna do demontażu 20x20cm

w
Wykładzina dywanowa do wymiany 100%

N

Uszkodzenie narożnika stalowego ściany

R
Roleta okienna do demontażu

Listwy przypodłogowe drewniane
150cm2

Listwy dekoracyjne 3x8cm przeznaczone do demontażu
20,64m

D1

D1

D1

D1
Drzwi przeznaczone do demontażu

w

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
200
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Nazwa inwestycji

Adres Inwestora

Inwestor

Tytuł rysunku

Podpis:

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PL.POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Pl.Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Data:

15.03.2021r.

Adres inwestycji

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY REMONTU WYTYPOWANYCH

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI

I  KONSUMENTÓW PRZY PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

dz. nr ew. 22 obręb 5-03-10,  jednostka ewid: 146510 8; Pl.

Powstańców Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Projektant

w specjalności

architektonicznej

i konstrukcyjno-budowlanej

Nr rys.

2   

Strona

mgr inż. arch. Radosław Lenart

nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17

nr upr. 17/WMOKK/18

UWAGA:

Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie

LEGENDA STAN PROJEKTOWANY:

Montaż nowych opraw oświetleniowych - kinkietów, oprawy podłączyć do

istniejącej instalacji elektrycznej,

OP1

Le

poziom 100cm

Le

pion 100cm

Listwa naścienna poziomo PVC elektroinstalacyjna 9x6cm

Listwa naścienna pionowo PVC elektroinstalacyjna 9x6cm

2

Wymiana listw na nowe kolor biały, wymiar odtworzeniowo, po montażu

akrylowanie połączeń między ścianą, a listwą przed malowaniem

pomieszczenia. Montaż listw na systemowe kołki rozporowe maksymalnie

co 30cm. Przełożenie instalacji. Na początku, narożach i połączeniach

stosować pokrywy i narożniki listwy systemowe

Łącznik pojedyńczy

Wymiana łącznika na nowy, kolor biały, IP20, bez podświetlenia,

automatyczne zaciski sprężynowe, montaż podtynkowy, w zestawie z

ramką.

4

 3 Gniazdo elektryczne z uziemieniem

Wymiana gniazd na nowe 2 x gniazdo elektryczne 2X2P+Z białe IP20

R2

R1

poziom 70 cm

pion 200cm

Zarysowanie ściany w poziomie

Zarysowanie ściany w pionie

5

Szpachlowanie zarysowania z wklejeniem siatki spoinowej zbrojącej z

włókna szklanego, szpachlowanie ściany, wyrównanie powierzchni.

N
Uszkodzenie narożnika stalowego ściany

6

Wymiana uszkodzonego narożnika na nowy stalowy wklejony w naroże

ściany na szpachlę gipsową.

SZ1

Uszkodzenia punktowe oraz otwór o śr.6cm do uzupełnienia

SZ2
Uszkodzenie punktowe wgłębne tynku do uzupełnienia 2szt.

7

Szpachlowanie ściany, uzupełnienie ubytków - szpachla gipsowa, przetarcie, wygładzenie

powierzchni

 8

 9
w Wykładzina dywanowa do montażu - wykładzina inwestora

G
Grzejnik stalowy, dekoracyjny

Montaż nowych grzejników, stalowych, dekoracyjnych, wyposażonych

w głowicę termostatyczną 5 stopniową, kolor biały ral 9016, czujnik cieczowy,

10

11

Przygotowanie ścian i sufitów, zabudów gips-kartonowych do malowania:

przetarcie, wyrównanie nierówności w strukturze i wygładzenie tynków,

gruntowanie ścian i sufitów, farba gruntująca wodorozcieńczalna, wykończenie

matowe, malowanie ścian i sufitów farbą wzmocnioną żywicą silikonową

Remmers Color SF w kolorze jasno szarym RFK 22-6
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13

4

4

4

5

5 5 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5 5

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

10 10
10 10

11 12

13

13

13

13

R Roleta okienna do demontażu

14

Montaż rolet okiennych wewnętrznych trudno zapalnych, kolor biały,

montaż na skrzydłach okiennych z prowadnicami wymiar wewnętrzny

szyby 100x150cm

14

14 14 14 14
14 14 14

14

14

14

Listwy przypodłogowe

33,61m

 8

 8

D1D1

D1

D1

Drzwi przeznaczone do wymiany

Drzwi pełne Gernet Premium 60, poziom wygłuszenia minimum 40 dB, kolor nawiązujący

do drzwi pomiędzy pomieszczeniem 101A i 101B, drzwi wyposażone w klamkę - gałkę

oraz zamek podklamkowy, ościeżnica naroża portalowa bikolor z uszczelką w kolorze

drzwi,

11
11

11

Montaż nowych listew wykonanych z MDF w kolorze uzgodnionym z

Użytkownikiem, uzupełnienie przestrzeni między listwą i ścianą masą akrylową,

malowanie zgodnie z technologią remontu ścian,

Demontaż elementów starego systemu teletechnicznego z okien

pomieszczenia nr 100a,

Demontaż dwóch drewnianych płyt z końca pomieszczenia nr 100a wraz

z przesuwaną firanką, montaż w tym miejscu przesuwnych drzwi szklanych -

kolor oklejenia do ustalenia z Zamawiającym,

Wykonanie nowej zabudowy z płyt GK słupów znajdujących się pomiędzy oknami,
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