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Załącznik nr 1 do Umowy nr …………………… 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń 
produkcyjnych Działu ZH i ZD w budynku E poz. +31.00 i +35.00 na terenie PWPW S.A. 
przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie” 

Zakres prac obejmuje wykonanie prac w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej na 

podstawie  „PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ DZIAŁU ZH i ZD 

NA POZIOMIE +31,00 i +35,00 W BUDYNKU E” nr ewid. 6930-E-1,4,5/ zamienny, 

W szczególności: 

1. Branża budowlana: 
1) Wykonanie otworu drzwiowego i montaż drzwi w pom 3E31. 
2) Wykonanie 2 stopni w pom. 3E31 i 1aE31. 
3) Malowanie pomieszczeń 2AE31, 2E31 i 3E31. 
4) Wykonanie otworu drzwiowego i montaż drzwi w pom 6E35 
5) Demontaże zabudów G-K, kącik socjalny itp. 
6) Demontaż sufitu podwieszanego na czas prowadzenia prac. 
7) Zaślepienie otworu w stropie (po kanale wentylacyjnym) – pom. 6E35 
8) Wykonanie ściany wydzielającej G-K pomiędzy pom 5E35 i 6E35 
9) Remont ścian z malowaniem. 
10) Wykonanie nowego sufitu podwieszanego. 

 
2. Branża sanitarna 

1) Demontaż starej instalacji wentylacji aklimatyzacji. 
2) Wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji zgodnie z projektem. 
3) Wykonanie wymaganych zabezpieczeń pożarowych na instalacji. 

 
UWAGA:  

1. Użytkownik pomieszczenia 5E35 zrezygnował z montażu szafy klimatyzacji precyzyjnej 

SKP1. W miejsce szafy należy zamontować klimatyzator kanałowy z opcją grzania) o 

mocy chłodniczej nie mniejszej niż szafa SKP1 i zasilić z istniejącej instalacji chłodu. 

2. Wentylacja pom. 3E31 jest poza zakresem Zamówienia. 

3. Branża elektryczna: 
1) Demontaże starych instalacji. 
2) Wymiana rozdzielni piętrowych. 
3) Wykonanie nowego oświetlenia.  
4) Wykonanie wymaganych zabezpieczeń pożarowych. 

 
 

Zakres prac dotyczy wykonania robót instalacyjno-budowlanych na podstawie istniejącego 

projektu wykonawczego, będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz wykonania projektu 

powykonawczego. Wykonanie w/w prac nie dotyczy opracowania indywidualnej koncepcji, 

przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z już istniejącymi wytycznymi zawartymi w 

projekcie wykonawczym. Zakres prac nie dotyczy wykonania projektu budowlanego ani 

wykonawczego.   


