DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
„ Nadbudowa tarasu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Leszczynach”
2. Adres obiektu budowlanego:
ul. Ks. Pojdy 77c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot:
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych ze szkolnictwem
Dodatkowe przedmioty:
451 – Przygotowanie terenu pod budowę
4511 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia
452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4521 – Roboty budowlane w zakresie budynków
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem
4526 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262400-5 – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
453 – Roboty instalacyjne w budynkach
4532 – Roboty izolacyjne
45321000-3 – Izolacje cieplne
45320000-6 – Izolacje przeciwwilgociowe
4531 – Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 – Instalowanie wind
454 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektow budowlanych
4542-Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 – Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów
4543 – Pokrywanie podłog i ścian
45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg
45432111-5 – Kładzenie wykładzin elastycznych
4541- Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie
4. Zamawiający:
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

5. Spis zawartości dokumentacji projektowej:
5.1. Strona tytułowa dokumentacji.
5.2. Projekt budowlany wielobranżowy wraz z informacją bioz.
5.3. Projekt wykonawczy – branża architektura i konstrukcja.
5.4. Projekt wykonawczy instalacji grzewczej i wentylacji mechanicznej.
5.5. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej.
5.6. Projekt wykonawczy instalacji oddymiania i przewietrzania klatki schodowej.
5.7. Projekt wykonawczy część : instalacje wod-kan.
5.8. Projekt wykonawczy instalacji słaboprądowych.
5.9. Przedmiar robót:
5.9.1.
przedmiar robót – roboty instalacyjne c.o. i wentylacja,
5.9.2.
przedmiar robót – branża budowlana,
5.9.3.
przedmiar robót – instalacje wod-kan.,
5.9.4.
przedmiar robót – instalacje elektryczne,
5.9.5.
przedmiar robót – instalacje słaboprądowe.
6. Nazwa i adres podmiotu opracowującego części składowe dokumentacji
projektowej:
"Arcadia" Pracownia Projektowa Architekt SARP Piotr Fischer,
ul. Opawska 11, 44-100 Gliwice.
7. Imiona i nazwiska osób opracowujących części składowe dokumentacji
projektowej:
7.1 mgr inż.arch. Piotr Fischer,
7.2 inż Henryk Kalabis,
7.3 mgr inż. Jadwiga Doffek,
7.4 mgr inż. Elżbieta Glajcar,
7.5 Grzegorz Michalski,
7.6 inż. Bolesław Kusiak
8. Data opracowania : październik 2015 r.

