Opis robót remontowych
Remont elewacji budynku biblioteki :































ocieplenie
styropianem
ścian
budynku
głównego
od
strony
podwórza
- wg rysunku (SZKIC – do zakresu prac),
remont i malowanie pozostałych elewacji budynku biblioteki i budynków gospodarczych,
malowanie krat i okien drewnianych,
oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby,
uzupełnienie spoinowania ścian kamiennych,
wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na dachu płaskim
i budynkach gospodarczych,
rozebranie budynku gospodarczego i ogrodzenia od strony szkoły podstawowej,
odtworzenie muru na granicy działki w miejscu rozbieranego budynku,
wykonanie opierzenia murów na granicy działki ,
uzupełnienie tynków ścian i malowanie murów ogrodzeniowych,
ocieplenie stropodachu budynku z dachem płaskim,
wykonanie ogrodzenia murowanego pełnego wysokości 2,2m od strony Szkoły, ogrodzenie z
furtką 1,0x2,2 m i bramą 3,0x2,2m z wypełnieniem pełnym,
wykucie otworu i osadzenie drzwi pomiędzy budynkiem głównym a podwórkiem,
wymiana drzwi i dwóch okien w budynku gospodarczym,
wymiana bramy i furtki na placu gospodarczym,
rozebranie nawierzchni podwórka i murków wraz z wycięciem krzewów ,
regulacja studzienek i wpustów ulicznych remont ,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej barwionej - wg rysunku,
wykonanie trawnika na części podwórza – wg rysunku,
wykonanie zasilania energetycznego podwórka , 4 punkty świetlne i 3 punkty z gniazdami ,
wykonanie zasilania energetycznego front budynku 1 punkt z gniazdem,
wykonanie szafki wrzutowej z blachy nierdzewnej,
wymiana schodów wejściowych na schody kamienne – dwa wejścia,
oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby,
wymiana schodów wejściowych na schody kamienne – dwa wejścia,
oczyszczenie ścian fundamentowych kamiennych z tynku i farby,
wymiana parapetów na parterze budynku na kamienne,
uzupełnienie spoinowania ścian kamiennych,
remont drzwi wejściowych do budynku 2 szt.,
koszt zajęcia pasa drogowego.

Remont korytarza:















rozebranie posadzek z lastryka na korytarzach i na schodach wewnętrznych
wylanie podkładu wyrównującego
ułożenie płytek antypoślizgowych na korytarzach i spocznikach
ułożenie płytek antypoślizgowych ryflowanych na stopniach oraz płytek na podstopnicy
montaż dwóch gablot otwieranych z oświetleniem wewnętrznym, zamykanych na zamek
wykonanie sufitu podwieszonego wraz z montażem oświetlenia ogólnego i kierunkowego na
korytarzu parteru
montaż drewnianej obudowy parapetów lastrykowych – 3 szt.
obudowa z płyt g-k rur instalacyjnych na korytarzu – parter
wymiana drzwi do piwnicy na drzwi przeciwpożarowe
demontaż kraty o wymiarach 2,4x3,0m na I piętrze
likwidacja lamperii na ścianach klatki schodowej i korytarzy
wymiana balustrad i pochwytów na klatce schodowej
malowanie farbą emulsyjną ścian klatki schodowej i korytarzy
wymiana
drzwi
wewnętrznych
drewnianych
na
aluminiowe,
przeszklone,
dwuskrzydłowe 1szt., jednoskrzydłowe – 1 szt.

Remont ubikacji na półpiętrze :














demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż osprzętu elektrycznego
skucie płytek i tynków ( posadzki i ściany)
rozebranie ścianki działowej, demontaż drzwi wejściowych i wykucie ościeżnicy
powiększenie otworu drzwiowego do szerokość 90 cm
osadzenie nadproży stalowych, osadzeni ościeżnicy stalowej
montaż skrzydła drzwiowego z kratka wentylacyjną
wykonanie izolacji ścian i posadzki z folii w płynie
ułożenie płytek na ścianach na całą wysokość
ułożenie płytek antypoślizgowych na posadzce
tynkowanie i malowanie sufitu
montaż urządzeń sanitarnych : umywalka ,bateria i muszla ustępowa kompaktowa
montaż osprzętu elektrycznego : włącznik, gniazdo hermetyczne, oprawa sufitowa
wykonanie podejścia do grzejnika, montaż grzejnika drabinkowego z zaworem
termostatycznym i odcinającym

