
NAZWA INWESTYCJI : REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU „PRZEBUDOWA, REMONT 
I WYPOSAŻENIE MDK „BOGUCICE - ZAWODZIE”

ADRES INWESTYCJI : Katowice ul. Marcinkowskiego 13

INWESTOR : MDK „BOGUCICE -ZAWODZIE”

ADRES INWESTORA : Katowice ul. Markiefki 44 a

NAZWY, KODY GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT, KATEGORII ROBÓT WG WSPÓŁNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV :

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          452  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie

inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót 4522 - Roboty inżynieryjne i budowlane
kod CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji    

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          452  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych   lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa robót 4526 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
kod CPV 45262522-6 – Roboty murarskie 

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          453  - Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót 4532 - Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          454  - Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa robót 4541 - Tynkowanie
kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          454  - Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa robót 4542 - Zakładanie stolarki budowlanej
kod CPV 45421130-4 -  Instalowanie drzwi i okien

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          454  - Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa robót 4543 – Pokrywanie podłóg i ścian
kod CPV 45432000-4 – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Dział           45   -  Roboty budowlane
Grupa          454  - Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa robót 4544 – Roboty malarskie i szkłarskie
kod CPV 454442100-8 – Roboty malarskie

Dział             45   -  Roboty budowlane
Grupa          453  - Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót 4533 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
kod CPV 45331100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dział             45   -  Roboty budowlane
Grupa          453  - Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robót 4533 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
kod CPV 45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne
kod CPV 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urzadzeń sanitarnych

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

B.01.01.01 Roboty murarskie

B.02.01.01 Konstrukcje stalowe

B.03.01.01. Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych

B.04.01.01. Tynki cementowo – wapienne oraz  okładziny ścian i podług

B.05.01.01 Drzwi

B.06.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe

B.07.02.01 Malowanie

B.08.03.01 Ścianki systemowe

S.01.01.01 Instalacje wod.-kan.

S.02.01.01 Wentylacja mechaniczna

E.01.01.01 Instalacja elektryczna



DO PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBÓT INWESTOR JEST ZOBOWIĄZANY DOSTOSOWAĆ
POMIESZCZENIA  WŁANYMI SIŁAMI  W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I WYKONAWCĄ

ZAKRES ROBÓT

1. ŚWIETLICA

• skucie starych tynków
• wyrównanie powierzchni pod nowe tynki
• ułożenie tynków  mechanicznych z gładzią gipsową
• zagruntowanie podłoży pod malowanie
• malowanie pomieszczenia
• obudowa instalacji c.o. 
• zabudowa żaluzji antywłamaniowych na oknach
• odnowienie istniejacego parkietu przez cyklinowanie i malowanie

2. MAGAZYNY
• zmycie starych farb i lakierów ze scian
• wyrównanie ścian i syfitów pomieszczeń  i zagruntowanie pod malowanie
• malowanie dwukrotne pomieszczeń farbami emulsyjnymi

3. SANITARIATY
ZAKRES PRAC DOTYCZY SANITARIATU MĘSKIEGO
DEMONTAŻ URZADZEŃ ŚCIANEK WYPOSAŻENIA I OKŁADZIN ŚCIENYYCH PO STRONIE INWESTORA

• wykucie istniejacych drzwi i montaż nowych wraz poszerzeniem otworu drzwiowego i założeniem nowego nadproża oraz
wykończeniem ścian od strony korytarza

• wymiana instalacji wod.-kan.
• wymiana instalacji elektrycznej
• montaż i wykonanie wentylacji mechanicznej
• przygotowanie ścian i podłóg pod ulożenie płytek gresowych
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach i podłodze
• ułożenie płytek gresowych na ścianach i podłodze
• wykonanie stropu podwieszanego
• ustawienie ścianek dzialowych
• montaż wyposażenia sanitariatów ( muszla ustępowa na stelażu, pisuar, umywalka, baterie, złączka na wąż, kratka ściekowa,

lustro, podajnik mydła i papieru
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