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Zakres robót branży budowlanej :
1. Roboty rozbiórkowe konstrukcji betonowych zbrojonych , ścian murowanych , oraz rozbiórek
posadzek.
2. Poszerzenie otworów drzwiowych z wykonaniem przesklepień oraz osadzeniem stolarki
drzwiowej osadzeniem.
3. Wykucie otworów okiennych z wykonaniem przesklepień oraz osadzeniem stolarki okiennej
wraz z parapetem zewnętrznym i wewnętrznym.
4. Zamurowania otworów w ścianach wewnętrznych wraz z obustronnym wykonaniem tynków.
5. Murowanie ścian działowych.
6. Zeskrobanie , przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie wraz
z ich malowaniem
7. Wymiana pozostałych parapetów wewnętrznych.
8. Licowanie ścian z płytek ceramicznych.
9. Wykonanie warstw posadzkowych i podłogowych oraz wykładzin ściennych
10. Osadzenie na grzejniki i wnęki obudowy z płyty perforowanej.
11. Montaż odbojnic.

Zakres robót branży sanitarnej :
1. Demontaż pokryw kanałowych celem odkrycia kanału dla demontażu i montażu leżaków
centralnego ogrzewania.
2. Demontaż przewodów rurowych na całej długości wraz z odejściami, kompensacjami
i zaworami podpionowymi.
3. Demontaż pionów centralnego ogrzewania wraz z odpowietrzeniem.
4. Demontaż grzejników favir, ogniwowych i innych ze starej instalacji.
5. Demontaż rur przyłączeniowych do grzejników i zaworów regulacyjnych.
6. Demontaż uchwytów, mocowań i zawiesi.
7. Demontaż okapu kuchennego.
8. Demontaż instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej, kratek i anemostatów.
9. Demontaż wentylatorów promieniowych, nagrzewnic, tłumików i filtrów po starej
wentylatorowni.
10.Demontaż wentylatorów dachowych wyciągowych szt.5.
11.Wykonanie bruzd ściennych poziomych i pionowych dla 29 pionów centralnego ogrzewania
– do każdego skrzynka zaworowa.
12.Wykonanie przebić w stropach i ścianach dla prowadzienia instalacji c.o., wod-kan gazu
i wentylacji.
13.Demontaż instalacji gazowej wewnętrznej z podejściami gazowymi do przyborów.
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14.Demontaż przyborów i urządzeń wod-kan z likwidacją podejść.
15.Przełożenie podejścia wodomierzowego.
16.Demontaż elementów rozdzielaczowych c.o. celem wprowadzenia grup pompowych
(docelowo 6 pomp).
17.Montaż instalacji centralnego ogrzewania kanałowego z wyprowadzeniem w bruzdy.
Zawory podpionowe wysadzone.
18.Montaż instalacji grzejnikowej z grzejnikami kompaktowymi i zaworowymi z uzbrojonymi
gałązkami na gotowych uchwytach.
19.Montaż ekranów zagrzejnikowych. Montaż zaworków powrotnych.
20.Montaż odpowietrzników automatycznych na każdym pionie.
21.Uzbrojenie rozdzielaczy. Połączenie przewodów sterujących i zasilania.
22.Montaż centrali wentylacyjnej zewnętrznej dachowej. Montaż stojaka pod centralę. Montaż
tłumików ssania i tłoczenia
23.Montaż centrali wentylacyjnej wewnętrznej podwieszanej – nawiew pralnia, suszarnia.
24.Montaż instalacji kanałowej – blacha. Montaż kratek nawiewnych i wywiewnych.
Montaż okapu indukcyjnego.
25.Montaż wentylatora okapowego na tłumiku skrzyniowym. Montaż przepustnic regulacyjnych.
26.Montaż wentylatorów wywiewnych z pralni, suszarni, sanitariatów magazynów itp. na
podstawach dachowych.
27.Montaż wentylatorków przewietrzania sal przebywania dzieci.
28.Montaż przyborów wod.-kan. z podejściami wodociągowymi i odpływowymi.
29.Montaż instalacji gazowej z podłączeniem przyborów, kotła oraz z dokonaniem próby
Odbiorowej.
30.Malowanie i czyszczenie przewodów stalowych. Izolacja wszystkich przewodów pianką PE
(bez gazu).
31.Zamurowanie bruzd i przebić. Zamknięcie otworów podłogowych i dachowych po
demontażach i inne murowe i budowlane.
32.Dokonanie prób działania instalacji, ciśnieniowych na zimno i gorąco, skuteczności
wentylacji i innych odbiorowych.

Zakres robót elektrycznej :
1.Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia , gniazd wtyczkowych oraz
zasilania odbiorników stałych.
2.Budowa instalacji monitoringu wizyjnego.
3.Budowa instalacji sygnalizacji pożaru.
4.Wymiana instalacji odgromowej budynku.
5.Rozbudowa instalacji domofonowej budynku.
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