Załącznik nr 4 do Umowy
OPIS Prac

A. Zdemontowanie starej glazury i terrakoty do warstw pozwalających na właściwe
i staranne ułożenie nowych warstw,
B. Wykonanie wyrównania ścian i podłóg pozwalających na właściwe wykonanie
wyłożenia nowych warstw kleju pod płytki (maksymalna dopuszczalna warstwa
kleju nie większa niż 10 mm)
C. Układanie płytek z zachowaniem wymaganych odstępów na fugę tj. płytka
ścienna 1 mm, płytka podłogowa 3 mm, szlifowanie na rogach do zejścia (bez
użycia listew PCV)
D. Demontaż starej armatury i właściwy montaż nowej wraz z podłączeniem w
miejscach tożsamych z istniejącymi (jeśli nastąpi zmiana wysokości montażu lub
przesunięcia Wykonawca zostanie o tym poinformowany)
E. Demontaż starych ościeżnic metalowych i drzwi oraz montaż w te miejsca nowych
wskazanych w SIWZ
F. Demontaż starych gniazdek i punktów świetlnych oraz ponowny ich montaż.
G. Demontaż starej warstwy marmoleum i ułożenie w tym miejscu paneli
podłogowych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ
H. Ułożenie warstwy paneli podłogowych we wskazanych pomieszczeniach wraz
z oblistwowaniem
I. Wykonanie warstwy mozaiki żywicznej we wskazanych w Załączniku do SIWZ
domach.
J. Wykonanie wymalowania wskazanymi w Załączniku nr 1 farbami powierzchni
ścian.
K. Demontaż wszelkich niepotrzebnych złącz wod.-kan. i montaż nowych wraz
z armaturą
L. Remont tarasów w technologii „kamienny dywan”,
M. Dodatkowo w budynku 132 Ł:
a. likwidacja ścianki działowej w kuchni wraz z przeróbką hydrauliki
N. W budynku 132 D:
b. wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych w technologii
karton-gips na profilach aluminiowych z wypełnieniem z wełny
mineralnej oraz montaż nowych drzwi z futrynami;
c. wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji elektrycznej (włączniki do
świateł w nowych miejscach) i inne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania pomieszczeń,
O. A ponadto:
 Odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac i wyposażenia
budynku oraz jego substancji
 Zapewnienie nadzoru osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi, jeśli obowiązek ustanowienia nadzoru wynikać będzie z
przepisów prawa
 Wyposażenie terenu budowy w urządzenia i instalacje niezbędne do
prawidłowego wykonania prac oraz zapewnienia zgodności warunków
pracy personelu Wykonawcy z przepisami BHP i PPOŻ

