
Opis przedmiotu  zamówienia: 

Remont toalet w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa / remont 

toalet w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Piekarach Śląskich. 

Zakres prac projektowych 

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, oraz innych 

dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa budowlanego, wraz 

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonania prawomocnego zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ (PNB/ZR) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, i obejmuje 

wykonanie: 

a) Koncepcji uzgodnionej i zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego (koncepcja 

wymaga pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 

przed rozpoczęciem prac projektowych i robót budowlanych) – 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego w wersji  elektronicznej edytowalnej i PDF utrwalonej na nośniku 

elektronicznym, 

b) Projekt wizualizacji łazienek 3D – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej 

i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

c) Projekt Plan Zagospodarowania Terenu sporządzony na aktualnej mapie zasadniczej lub 

na mapie do celów projektowych ( jeżeli wymagane ) – 1 egzemplarz dla Zamawiającego 

w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

d) Projekt Architektoniczno- Budowlany w zakresie remontowanych łazienek wraz z jego 

elementami składowymi zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego 

(w przypadku konieczności uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę), 

a w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub robót nie 

wymagających zgłoszenia -  dokumentacja projektowa niezbędna do dokonania takiego 

zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. 

Dokumentacja projektowa niezależnie od formy i zawartości, wymaga pisemnego 

pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę lub przed złożeniem zgłoszenia robót i przed 

rozpoczęciem robót budowlanych – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej 

i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

e) Projekt Techniczny: 

 branży konstrukcyjno- budowlanej w zakresie remontowanych łazienek, 

 architektoniczny w zakresie remontowanych łazienek, 

 instalacji wodno- kanalizacyjnych dla całego obiektu do pierwszej studni za ścianą 

zewnętrzną, 

 projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej w zakresie 

remontowanych łazienek, 

 projekt instalacji elektrycznej w zakresie remontowanych łazienek, 



 inne, których konieczność wykonania powstanie w wyniku wymiany lub przebudowy 

istniejących instalacji i urządzeń. 

f) Załączniki oraz inne opracowania projektowe i dokumentów wynikających  z obowiązujących 

przepisów prawa w szczególności Prawa budowlanego i norm oraz zapisów PFU, 

niezbędnych do realizacji, zakończenia i użytkowania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania 

prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub 

dokonania zgłoszenia zakończenia robót przyjętego przez organ bez protestu – po 1 

egzemplarzu dla Zamawiającego w wersji papierowej   

i elektronicznej edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym, 

g) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / przygotowanie i złożenie 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku sprzeciwu na prowadzenie robót budowlanych właściwego organu 

architektoniczno-budowlanego (jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa) – 1 egzemplarz dla Zamawiającego w wersji papierowej   i elektronicznej 

edytowalnej utrwalonej na nośniku elektronicznym. 

Zakres robót budowlanych 

Na remont toalet składać się będą następujące roboty: 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

 roboty ziemne (dotyczy kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni za ścianą zewnętrzną),  

 roboty ogólnobudowlane ( tynkowanie, murowanie, malowanie, gruntowanie, wylewki, 

płytkowanie podłóg i ścian, wykonanie zabudów z płytami gipsowych, wykonanie gładzi, 

wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki ), 

 wymiana stolarki drzwiowej, 

 wymiana instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objętych robotami budowlanymi, 

 zabudowa nowego oświetlenia podstawowego i awaryjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 wykonanie zasilania wszelkich projektowanych urządzeń elektrycznych, które zostaną objęte 

dokumentacją projektową. 

 wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w zakresie pionów i poziomów (w tym również 

w piwnicy) wraz z zabudową armatury i urządzeń, 

 wykonanie kabin ustępowych wodoodpornych z dopuszczeniem dla placówek oświatowych, 

 wykonanie wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej, 

 dostawa i montaż grzejników płytowych stalowych wraz z osłonami grzejnikowymi, 

 dostawa i montaż wyposażenia łazienek ze stali nierdzewnej tj. pojemniki na papier toaletowy, 

dozowniki na mydło, szczotki WC, pojemniki na ręczniki papierowe oraz lustra ze szkła 

dopuszczonego do placówek oświatowych, 

 wywóz i utylizacja gruzu, materiałów rozbiórkowych,  



 rozruchy, badania, próby, pomiary, szkolenia, 

 nadzory branżowe, uzgodnienia, 

 roboty porządkowe i wykończeniowe, 

 inne konieczne i niezbędne do realizacji inwestycji. 

Pełny opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU.  

 


