
 DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – 

Przedszkole nr 3, Gr 2”

2. Adres obiektu budowlanego: 
ul. Mostowa 3, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :
grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

klasa 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

kategoria 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty

kategoria 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

grupa 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria 45312310-3 Ochrona odgromowa
klasa 45320000-6 Roboty izolacyjne
kategoria 45321000-3 Izolacja cieplna
klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych

klasa 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie

kategoria 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
klasa 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
kategoria 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4. Zamawiający:
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

5. Spis zawartości dokumentacji projektowej:
1. Strona tytułowa dokumentacji.
2. Opis techniczny:
2.1 Projekt  techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-
Leszczynach – Przedszkole nr 3 – branża budowlana.
2.2 Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych 
przy grzejnikach.
3. Przedmiar robót:
3.1 Przedmiar robót – branża budowlana.
3.2 Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych.



6. Nazwa i adres podmiotu opracowującego części składowe dokumentacji projektowej:
1. Urząd Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny,

2. MS Instal Marcin Szweda
ul. Brzezińska 8A
44-203 Rybnik,

7. Imiona i nazwiska osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej:
1. Ireneusz Wróblewski,
2. mgr inż. Grzegorz Kowalski,
3. inż Marcin Słowik,
4. mgr inż Marcin Szweda,
5. mgr. inż. Natalia Gardyjas

8.  Data opracowania : kwiecień – lipiec 2015 r.


