
Załącznik nr 1 do zapytania

Zakres prac, które powinny być ujęte w dokumentacji projektowej 
„Poprawa stanu sanitarno-higienicznego korytarzy i holu na I piętrze w przychodni

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6”
w ramach realizacji zadania :

„Zapraszamy do wyremontowanej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 – budżet
obywatelski”. 

Zakres prac budowlanych:
- wymiana posadzek wraz z cokolikami w korytarzach i holu na I piętrze na nowe: 
  płytki gresowe antypoślizgowe lub wykładzina typu tarkett, 
- likwidacja naświetli w korytarzach, 
- wykonanie 3 szt. ścianek działowych w korytarzach wraz z drzwiami w klasie 
  odporności ogniowej według zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej 
  dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej”,
- demontaż listew i narożników odbojowych,
- demontaż kraty wydzielającej klatkę schodową boczną,
- demontaż ścianki działowej drewnianej i wybudowanie nowej w klasie wskazanej 
  odporności ogniowej,
- malowanie ścian (bez lamperii olejnej) i sufitów w korytarzach, holu i na 
  fragmentach ścian od wewnątrz w gabinetach lekarskich (po likwidacji naświetli), 
- malowanie klatki schodowej bocznej (bez lamperii olejnej): ściany, biegi i spoczniki 
  od spodu oraz strop nad klatką schodową,
- wymiana wskazanych 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami,
- wymiana drzwi z klatki schodowej bocznej do pomieszczeń rehabilitacji na drzwi 
  w klasie wskazanej odporności ogniowej,
- montaż odbojów ściennych i narożników,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- obudowa płytą g-k ewentualnych rur wodno-kanalizacyjnych.

Zakres prac elektrycznych: 
- wykonanie oświetlenia podstawowego (oprawy ledowe) wraz z przebudową
  rozdzielni w niezbędnym zakresie,

           - wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
           - wykonanie oświetlenia awaryjnego,
           - wymiana osprzętu elektrycznego (kontakty, włączniki).

Zakres prac instalacyjnych:
- wykonanie instalacji hydrantowej oraz montaż szafek hydrantowych HP25 według 
  zaleceń zawartych w „Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony 
  przeciwpożarowej”.

Uwaga: 
1. Dokumentacja projektowa budowlana powinna zawierać wizualizację korytarzy 
z pokazaniem zaprojektowanych materiałów (rodzaj, kolory), które powinny nawiązywać 
do sposobu wykończenia holu wejściowego na parterze, tak, aby parter z piętrem stanowiły 
spójną całość. Wizualizacja musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.



2. Zakres prac może ulec zwiększeniu w przypadku pojawienia się koniecznych do 
przeprowadzenia prac, które nie zostały uwzględnione powyżej.
3. Projektant powinien uzgodnić z Zamawiającym sposób prowadzenia przewodów 
elektrycznych w korytarzu na I piętrze.

W załączeniu:

1 Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej - załącznik 1a.
2. RYS_ETPB_01 - załącznik 1b.
3. RYS_ETPB_02 - zalacznik 1c.
4. RYS_ETPB_03 - zalacznik 1d.
5. RYS_ETPB_04 - zalacznik 1e.
6. RYS_ETPB_05 - zalacznik 1f.
7. RYS_ETPB_06 - zalacznik 1g.
8. Postanowienie - zalacznik 1h.


