
INFORMACJE DODATKOWE 

CO DO WYMOGÓW I ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU I WARU NKÓW 
TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

PONIŻSZE ZMIANY ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE W PRZEDMIARACH ROBÓT 

Przy wycenie robót budowlanych objętych zakresem przetargu należy uwzględnić wymienione 
poniżej zmiany, uwagi i wymogi dotyczące materiałów i robót budowlanych: 

1. Wykonując ścianki z luksferów należy uzyskać współczynnik przenikania ciepła dla ściany            
Umax-1,5 W/(m2xK) z i wykonać ścianki z pustaków szklanych bezbarwnych. 

2. Zabudowa spłuczek podtynkowych płytami g-k odpornymi na wodę (zielonymi) oraz 
przewody wentylacyjne w sali konferencyjnej. 

3. W pomieszczeniach o wysokości 2,5 m zastosować podwieszone sufity kasetonowe zamiast g-
k. 

4. Ściany w sanitariatach i szatni zagruntować , podrównać zaprawami na bazie cementu i 
obłożyć płytkami. Wykonać także płytki do wysokości1,5m w pomieszczeniach 3, 4, 5, 9, 10, 
11 i 12. Płytki o wymiarach 60x30cm lub 50x25cm – przed zakupieniem uzgodnić kolor i 
rodzaj z Zamawiającym. 

5. Na pozostałych ścianach i sufitach wykonać tynki gipsowe na zagruntowanym podłożu. 
6. Drzwi wewnętrzne:  

• przylgowe na futrynach regulowanych, drzwi do kasy Dw1 i Dw2 o zwiększonej 
odporności na włamanie kl. C  wg PN-B-92270:1990 (wymagane atesty). 

• 2 szt. drzwi Dw4 zamienić na Dw3 (wymagane powiększenie otworu przez 
obustronne przycięcie piłą diamentową ścianek z gazobetonu gr. 12cm. 

• Kolor drzwi ustalić z Zamawiającym 
7.  Zmiana grubości wylewki na  5cm z 4,5cm i  na parterze styropianu na 11cm z 10cm. 
8. Dodatkowe ocieplenie styropianem gr. ok. 3cm z obłożeniem płytkami klinkierowymi ręcznie 

formowanymi – 3,2m2  (w projekcie było okno). 
9. Dodatkowo cokolik z płytek klinkierowych ręcznie formowanych ( tam gdzie nie ma w 

projekcie cokolika – 13,3*0,28=3,72 m2. 
10. Wykonanie dwóch otworów nawiewnych w ścianie elewacyjnej zachodniej i jednego otworu 

przelewowego oraz zamontować przewody wentylacyjne w otworach nawiewnych w ścianach 
dopasowane do kratek wentylacyjnych, które należy ustalić z Zamawiającym podobnie jak 
kratki na wywiewki na sufitach. 

11. Wszystkie posadzki podłogowe -  terakota, która powinna spełniać warunki: 
• - płytki GRES o wym. min. 50cmx50cm a na schodach schodowe,  gr. ~ 9 mm , gat. I 
• - klasa ścieralności min. IV 
• - świadectwo antypoślizgowości R10, 
• - odporne na plamienie - ki.5 ) 
• - twardość wg skali Mohsa 7- 8 
• - barwa:  uzgodnić z Zamawiającym 
• - cokoliki w takim samym kolorze na ścianach przy posadzkach i przy stopniach schodowych 

Płytki na schody – gresowe schodowe o wymogach jak wyżej– ustalić z Zamawiającym 
 

12. Zamontowanie i rozruch platformy na torze krzywoliniowym PLK8; 
a)Wykonanie odbiór dźwigu, jego rejestracja i dopuszczenie do użytkowania przez Urząd 
Dozoru Technicznego (UDT). Koszty związane z odbiorem przez UDT, dokumentacją 



rejestracyjną i książką rewizji ponosi Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień udziela Zamawiający; 
b)Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigów; 
c)Konserwację i serwis dźwigów oraz udział przy okresowych badaniach dźwigu przez UDT, 
realizację uwag i zaleceń UDT dotyczących dźwigów przez cały okres obowiązywania 
gwarancji (wymagana gwarancja36 miesięcy); 
 

 


