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Numer postępowania: 1/4/RPMP/2018

Zamawiający:

P.H.U. "MIDREW" 
ZESPÓŁ PLACÓWEK 

OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH 
Grażyna Michura 

Młynne 269, 34-600 Limanowa 
NIP 737-124-68-39

tel.: 183376770 
adres do korespondencji: ul. Reymonta 1, 

34-600 Limanowa 
e-mail: midrew@poczta.fm 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje ogólne:

1. Postępowanie finansowane jest w ramach Projektu:

Przedszkole z odziałem integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach dostępne dla
wszystkich dzieci

realizowanego w ramach Działania 10.1.  Kształcenie dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.2
Wychowanie przedszkolne - SPR

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Zasady konkurencyjności w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
WYTYCZNE PROGRAMOWE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są towary i usługi:
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Wykonanie  prac  remontowo-adaptacyjnych  na  potrzeby  Przedszkola  z  oddziałem
integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi: 

- Remont stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie elewacji zewnętrznej

- Remont i dostosowanie wyjść ewakuacyjnych

- Wykonanie barierek, balustrad i zabezpieczeń

- Remont instalacji elektrycznej

- Remont instalacji wod-kan. i co wraz z wymiana pieca i grzejników

- Remont i organizacja sal

- Remont i dostosowanie łazienki i kuchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Remont stolarki okiennej i drzwiowej

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Wymiana okien skrzyniowych na okna PCV jedn. miary: m2 ilość: 33,87 

 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - ciepłe przeszklone jedn. miary m2 ilość: 2,473 

 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zimne o wym jedn.miary m2 ilość: 2.473 

 Montaż ościeżnic stalowych jedn.miary szt. 7,00 

 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z materiałami bud.: jedn.miary:  m2 ilość:
12,71

2. Wykonanie elewacji zewnętrznej 

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie: jedn.miary:m2 ilość: 280

 Docieplenie  ścian  budynków  ścian  zewnętrznych  z  materiałami  budowlanymi
-styropianem grubości.  10 cm siatka,  kołki,  klej,  podkład,  grunt,  struktura zewnętrzna

2



RPMP.10.01.02-12-0097/17

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie: jedn. miary: m
2 ilość: 280

3. Remont i dostosowanie wyjść ewakuacyjnych

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Montaż-Drzwi  aluminiowe  ewakuacyjne  dwuskrzydłowe  -  Ciepłe  -  2  szt.
Jedn.miary:m2.ilość: 9,65m 

 Montaż drzwi wraz z materiałami pianką szt. 2 jednostka miary m2 9,65

 Podjazd metalowy

4. Wykonanie barierek balustrad i zabezpieczeń

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Wykonanie i montaż-Balustrady przy wyjściach i zejściach i na werandzie - balustrada ze
stali nierdzewnej jednostka miary 17 m bieżących 

 Podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych  typu  Rampa  3  częściowa  teleskopowa  -  szyny
najazdowe 290 cm. Jednostka miary 1 szt.

 Wykonanie  posadzki  robocizna  z  materiałami  z  płytek  mrozoodpornych,
antypoślizgowych  na  werandzie  i  schodach i  wyjściach  ewakuacyjnych  z  przedszkola
jednostka miary 35m2 

5. Remont instalacji elektrycznej

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Montaż Tablicy rozdzielczej elektrycznej wraz z przeniesieniem układu pomiarowego na
zewnątrz  budynku  zgodnie  z  wymogami  dla  budynku  użyteczności  publicznej  :  jedn.
miary :kpl. ilość: 1 

 Wykonanie Wyłącznika głównego prądu na zewnątrz zgodnie z wymogami dla budynku
użyteczności publicznej budynku: jedn. miary: kpl. Ilość: 1

 Montaż  -Rury  winidurowe  karbowane  (giętkie)  układane  p.t.  w  gotowych  bruzdach
(średnicy do 19 mm podłoże betonowe):jedn. miary: m. ilość: 248

 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych: jedn. miary: szt. ilość: 40

 Montaż na gotowym podłożu łączników światła kontakty: jedn. miary: szt. ilość: 15 
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 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Rastrowych: jedn. miary: kpl. Ilość:
15

 Montaż opraw oświetleniowych Plafonowych: jedn. miary: kpl. Ilość: 5

 Montaż opraw ewakuacyjnych :jedn. miary: kpl. ilość: 5 

6. Remont instalacji wodno- kanalizacyjnej i CO wraz z wymianą pieca i grzejników 

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Wymiana instalacji C.O. Montaż kotła gazowego: jedn. miary szt. ilość 1

 Montaż sterownika do kotła gazowego: jedn. miary kpl. ilość 1 

 Montaż Komina podwójno- ściennego 75/120 do kotła: jedn .miary: mb. ilość 8 

 Rurociągi w instalacjach C.O. z tworzyw sztucznych o średnicy. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach: jedn. Miary: mb, ilość: 30

 Rurociągi w instalacjach C.O. z tworzyw sztucznych o średnicy. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach: jedn. Miary: mb, ilość 36

 Rurociągi  w  instalacjach  C.O.  z  tworzyw  sztucznych  o  śr.  zewnętrznej  20  mm  o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach jedn. Miary: m ilość: 23

 Wykonanie Podejścia wody do pieca: jedn. miary: szt. 1 

 Montaż rur przyłączenie z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników: jedn.
miary: kpl, ilość 15 

 Montaż Grzejników panelowych 22-600/1400: jedn. miary: kpl, ilość 5

 Montaż Grzejników panelowych 22-600/1200: jedn. miary kpl. Ilość 6

 Montaż Grzejników łazienkowy drabinkowy 160 cm: jedn. miary: kpl. Ilość 4

 Montaż Zaworów odpowietrzających automatyczne o śr. 15 mm: jedn. miary: szt. ilość 15

 Montaż wymiennika ciepłej wody o poj.100L (materiały plus usługa): jedn. miary: kpl.
Ilość 1

 Montaż Szafki hydrantowej naściennej (materiały plus usługa): jedn. miary, szt: 1

 Wykonanie  instalacji  wodociągowych  o  śr.  nom.  25  mm  stalowe  ocynkowane  o
połączeniach gwintowanych, w ścianach: jedn. miary: m. ilość: 9
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 Montaż  rurociągów z  tworzyw  sztucznych  (PP,  PE,  PB)  o  śr.  zewnętrznej  20  mm o
połączeniach zgrzewanych, w ścianach: jedn. miary: m. ilość 56

 Wykonanie podejść dopływowych tworzyw sztucznych do zaworów baterii, hydrantów o
śr. zewnętrznej 20 mm: jedn miary: szt. 9

 Wykonanie Instalacji kanalizacyjnej(usługa plus materiały) Montaż rurociągów z PCW o
śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową: jedn. miary: m. ilość: 17 mb 

 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową:
jedn. miary: m. ilość: 21mb. 

7. Remont i organizacja sal (sala zabaw i odpoczynku, jadalnia, szatnia)

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Wykonanie posadzek wyrównawczych z zaprawy cementowej  pod posadzki zatarte  na
ostro, gr. 30mm pod panele: jedn. miary: m2. ilość: 90m2

 Ułożenie posadzki z paneli podłogowych (materiały plus montaż): jedn.miary:m2 ilość:
90

 Szpachlowanie  pod malowanie  jednowarstwowe na ścianach i  sufitach  z  malowaniem
(materiały plus usługa): Jedn.miary:m2.ilość: 597m

8. Remont i dostosowanie łazienki i kuchni 

(materiały, usługi i koszt robocizny)

 Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20
mm zatarte na gładko(materiały plus usługa): Jedn.miary:m2.ilość: 20 

 Wykonanie Okładzin ścian płytami G-K przyklejanych do ścian: Jedn.miary: m2.ilość: 93

 Wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA: Jedn.miary: m2 ilość: 20 

 Wykonanie-Posadzki  z  płytek,  układanych  na  kleju  (mat.  plus  montaż):  Jedn.miary:
m2.ilość: 20 

 Układanie płytek na ścianach o wymiarach 30x60cm na klej (materiały plus robocizna):
Jedn.miary: m2.ilość: 70 

 Montaż-Baterie  umywalkowe,  zlewozmywakowe  śr.  15  mm  montowane  na  obrzeżu
umywalki lub zlewozmywaka: Jedn. miary: szt. ilość: 4 

 Montaż - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt": Jedn. miary: szt. ilość: 3 
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 Montaż kabin prysznicowych (robocizna plus materiały): Jedn. miary: kpl. ilość: 1

III. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000-7 Roboty Budowlane  - Remont i adaptacja budynku
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