
Stosownie do wymogu zawartego w Państwa zapytaniu jw., dokonaliśmy wizji lokalnej w 

dniu 14.06.br. na terenie remontowanego obiektu. 

W wyniku wizji i konsultacji z Panem Dyrektorem powzięto ustalenia jn.: 

      1. Ustalono dokładną specyfikację asortymentowo - ilościową regałów bibliotecznych 

oraz dodatkowych mebli, w postaci szafek stojących, taboretu na kółkach i garderoby 

naściennej, którą w załączeniu przesyłamy.  

      2. Dokonano wyboru konkretnego rodzaju i koloru wykładziny podłogowej, tzn. Gamrat 

Rekord 42 - Diament 122857430.  

      3. Sprecyzowano konkretny zakres prac dotyczących instalacji elektrycznych, a 

mianowicie:  

 wymiana podejścia do podgrzewacza elektrycznego wody przy umywalce (na 230V) 

 wymiana trzech gniazd wtykowych pojedynczych oraz jednego gniazda 

telefonicznego 

 demontaż i ponowny montaż 13 opraw nasufitowych, prostokątnych, zamontowanych 

do stropu 

 demontaż istniejącego podgrzewacza wody wraz z baterią 

 montaż nowego podgrzewacza wody dla jednej umywalki (w szafce pod umywalką) 

      4. Sprecyzowano konkretny zakres prac dotyczących instalacji sanitarnych, a mianowicie:  

 demontaż istniejącej umywalki wraz z syfonem 

 montaż nowej umywalki kwadratowej, metalowej, wpuszczanej w blat szafki wraz z 

syfonem i baterią stojącą, jednouchwytową. 

      5. Ustalono dodatkowy, niezbędny zakres prac jn.:  

 demontaż 3 szt. krat okiennych metalowych, z których każda zamontowana jest do 

muru w ościeżach okiennych, na 4 kołkach rozporowych, 

 demontaż 3 szt. karniszy metalowych (o łącznej długości ok. 10,6 mb), 

zamontowanych do sufitu 

 demontaż 3 szt. ościeżnic drzwiowych z drewna  

 wymiana kratki wentylacyjnej kominowej 

 zamontowanie w plastikowych kanale na ścianie przewodu do internetu o łącznej dł. 

ok. 16 mb 

 demontaż listew przyściennych drewnianych o łącznej długości ok. 51 mb, 

 skucie i wymiana spękanego tynku na ścianie w miejscu przy otworach drzwiowych - 

ok. 2 m2 

 usunięcie skutków zacieku wodnego na ścianie poprzez zeskrobanie i zmycie farby, 

zaimpregnowanie środkiem grzybobójczym, pomalowanie specjalną farbą do plam po 

zaciekach - na pow. ok. 3 m2 

 osadzenie na narożach ścian (w miejscu ościeży drzwiowych, ościeży okiennych oraz 

wnęk na grzejniki) narożników metalowych do gipsu - łączna długość ok. 54,13 mb 

 nałożenie siatki z tworzywa na spękane tynki ścian na pow. 50 m2  

 wykonanie wyrównującej warstwy posadzkowej, po rozebraniu istniejących na 

posadzce płyt wiórowych - wykonanie wylewki wyrównującej o gr. ok. 20 - 23 mm, 

po uprzednim zagruntowaniu podłoża - 60 m2 (potrzeba wykonania tej wylewki 

wynika z konieczności wyrównania poziomu posadzki w pomieszczeniach biblioteki z 

poziomem progu w przejściu na korytarz, co z kolei wynika zarówno z przepisów 

BHP, ppoż. jak i sanitarnych obowiązujących w tego typu obiektach) 



 malowanie w 3 oknach ściany w ościeżach zewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynku, 

po zdemontowanych 12 kołkach rozporowych fi 8 mm - łączna pow. ok. 5,04 m2 

      6. Ponadto: 

  odstąpiono od wymiany podokienników betonowych z lastryko (półki nad 

grzejnikami), zastępując ten zakres prac wykonaniem na istniejące podokienniki 

nakładek z płyty wiórowej        melaminowanej, w kolorze dostosowanym do regałów 

bibliotecznych. Nakładki (wykonane na trzech parapetach o długości ok. 220 cm, 

szerokości ok. 50 cm każdy) winny osłaniać parapety lastrykowe z góry i z czoła. Tak 

więc każda nakładka winna być wykonana z dwóch elementów, krawędzie 

wykończone doklejką w systemie ABS, styk nakładki ze ściana i oknem wykończony 

silikonem. 

 odstąpiono od zabudowy płytą gipsowo kartonową na rusztach metalowych wnęk w 

ścianie . 

UWAGA: podstawą wyceny wszystkich prac dodatkowych jw. winna być analiza 

indywidualna. 
Przesyłając powyższe ustalenia uprzejmie prosimy o pilne uaktualnienie Państwa zapytania 

ofertowego jw.  
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