
Zakres remontu w budynku 1/48 w 2017r: 

 

I. Zakres remontu pomieszczeń Wydziału LŁ: 

A. Pomieszczenie przyległe do pom. 11 o powierzchni ok.  12,6m2 : 

1. Skucie płytek ściennych, uzupełnienie i naprawy tynku.  

2. Skucie posadzki lastriko, wykonanie nowej wylewki cementowej oraz posadzki żywicznej 

o grub. minimum 3 mm (typ posadzki: taki jak w sąsiednich pomieszczeniach) oraz cokołu 

z płytek ceramicznych w kolorze zielonym. 

3. Wykonanie gładzi gipsowych ścian. 

4. Malowanie całości pomieszczenia (ściany na kolor NCS 0507-Y, sufit na kolor biały)  z 

lakierowaniem powłok malarskich  na pełną wysokość 3,50 m.  

5. Dostawa i montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong wraz z  2 lampami KTE LED 597 

nr katalogowy 5953201 produkcji ES-SYSTEMS i ich zasilaniem w rurkach instalacyjnych.  

6. Naprawa  powierzchni i malowanie drzwi na kolor RAL 9002. 

7. Montaż narożników pionowych z pcv np. f-my Promador 2 szt. przy drzwiach. 

 

B. Pomieszczenie szlifierek  (pom. 6)  o powierzchni ok.  10,1 m2: 

1. Powiększenie czerpni w ścianie zewnętrznej na hali (z wymianą i uzupełnieniem 

maskownicy i obrobieniem boków otworu) i wykonanie nawiewu powietrza  przez 

korytarz oraz istniejące ściany  g-k z zejściem nad  poziom posadzki . 

2. Obudowa (w miejscach widocznych) w/w kanału płytami g-k na odpowiedniej kon-

strukcji. 

3. Naprawa pęknięć ścian. 

4. Przecierka  ścian przed malowaniem. 

5. Malowanie całości pomieszczenia w kolorze NCS 0507-Y z wykonaniem lamperii na pełną 

wysokość 3,50  m. 

6. Malowanie drzwi na kolor RAL 9002. 

7. Montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong wraz z  2 lampami typu j.w. i ich zasila-

niem w rurkach instalacyjnych. 

8. Położenie posadzki z  żywicy w kolorze zielonym na istniejącej posadzce. 

9. Wymiana cokolika z żywicy na cokolik z płytek ceramicznych w kolorze zielonym. 

10. Montaż narożników pionowych z pcv np. f-my Promador 2 szt. przy drzwiach. 

 

       C.    Dwa pomieszczenia dodatkowe  o powierzchni ok. 13,1 m2 łącznie: 

1. Wydzielenie 2 pomieszczeń ściankami g-k wypełnionymi wełną  mineralną wykonaną 

na profilach ościeżnicowych minimum 100 mm do stropu (wys. 4,30m). 

2. Wykonanie otworów  i montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych płycinowych w kolorze RAL 

9002 (szer. 90 cm w świetle ościeżnicy) zaopatrzonych w zamki z wkładką bębenkową  

w istniejącej ścianie g-k z zamocowaniem profili ościeżnicowych do elementów 

konstrukcyjnych (strop, podłoga). 

3. Naprawa ściany z pkt. powyżej, jej wyrównanie i odtworzenie malowania i lakierowania.  

4. Doprowadzenie zasilania (w listwach instalacyjnych), rozprowadzenie instalacji 

elektrycznej natynkowej i montaż 2 gniazd wtykowych f-my Legrand. 

5. Montaż sufitów podwieszanych typu Armstrong wraz z  2 lampami typu j.w. i  ich zasila-

niem w rurkach instalacyjnych. 



1. Pomalowanie ścian nowych w kolorze NCS 0507-Y. 

2. Naniesienie  lakieru półmatowego  na pełną wysokość 4,15  m wewnątrz pomieszczeń. 

3. Położenie wykładziny podłogowej typu Tarkett  bez przyklejania (kolor do akceptacji 

przez Zamawiającego). 

4. Montaż narożników pionowych z pcv np. f-my Promador 2 szt. x2  przy drzwiach. 

 

 

II . Zakres remontu pomieszczenia 120 dla Działu TT w 2017r  o powierzchni ok.  36,0m2  i wysokości 

3,53 m: 

1. Naprawa podłoża powłok malarskich, pomalowanie pomieszczenia  wraz z lakierowa-

niem dołu ścian lakierem półmatowym na wysokość 1,50 m. 

2. Ułożenie nowej wykładziny podłogowej typu Tarkett na klej z wykonaniem fazowania 

posadzki przy drzwiach wejściowych oraz cokołu o wysokości 10 cm  (kolor do akceptacji 

przez Zamawiającego). 

3. Malowanie drzwi na kolor wskazany przez Zamawiającego. 

4. Dorobienie kluczy szt. 3 do pomieszczenia. 

 

Przekazane pomiary są pomiarami poglądowymi. Ostatecznych pomiarów oferent powinien dokonać 

w oparciu o wizję lokalną. 

Wykonawca jest obowiązany współdziałać z ekipami remontowymi WZL-1 S.A., które będą częściowo 

wykonywać w remontowanych pomieszczeniach instalacje wentylacyjne. 


