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Załącznik nr 1D do Zapytania Ofertowego 4/2020/DDS 
 
„Modernizacja mieszkań treningowych cz. 2” 
 
 

Zadanie 4: 
Modernizacja i doposażenie mieszkania ul. Skoczylasa 18/5 powierzchnia pokoju 20,26m2 

 
MODERNIZACJA (prace wykończeniowe) w mieszkaniu obejmuje: 

POKÓJ NR 4 
 
1. 

 
 

ŚCIANY I SUFITY 1. Wydzielenie dwóch pomieszeń w pokoju nr 4: „pokoju z oknem 
(około 10m2) oraz „pokoju treningowego-otwartego), tj. 
postawienie ścianki działowej wraz z wejściem (drzwi) do 
nowopowstałego pokoju z oknem. – szczegóły na planie 
mieszkania 

2. Przeniesienie wejścia do pokoju nr 5 poza obszar 
nowopowstałego „pokoju z oknem”,tj. wejście do pokoju 5 
powinno znajdować się na linii wejścia z przedpokoju – szczegóły 
a planie 

3. Wykończenie (wyrównanie, gruntowanie, pomalowanie) nowo 
postawionej ścianki działowej 

4. Zaślepienie/zabudowanie wraz wykończeniem (gruntowanie, 
pomalowanie) dziury powstałej po przesunięciu drzwi do pokoju 
nr 5. 

5. Ponowne wstawienie drzwi w nowym miejscu do pokoju 5 – jeśli 
będzie wymagane, wymiana ościeżnicy drzwi do pokoju nr 5, 
ponowny montaż kompletnych drzwi 

6. Przywrócenie ścian do stanu aktualnego (naprawa) po zmianach 
wejść do pokoi oraz wybudowaniu ścianki działowej 

3. DRZWI 7. Zakup i montaż w sumie 1 par drzwi wewnętrznych:  

• 1 sztuka :1x nowopowstały pokój z oknem - zamykanych 
na dedykowane klucze (do każdych drzwi należy 
zapewnić dedykowany zamek oraz 3 kopie kluczy) o 
wymiarach 80 cm (prawych) 

8. Wymiana i montaż ościeżnicy do pokoju nr 5, po przesunięcie 
wejścia, oraz montaż skrzydła drzwi aktualnie zamontowanych.- 
prace wymagane jeśli ościeżnica nie będzie nadawała się do 
ponownego montażu w nowym miejscu 

 
6. OŚWIETLENIE/ELEKTRYKA 9. Dołożenie 1 punktu światła sufitowego w nowopowstałym 

podziale „pokoju treningowym-otwartym” wraz z włącznikiem 
10. Przesuniecie punktu świetlnego w centralne miejsce w 

nowopowstałym „pokoju z oknem” wraz z wykonaniem włącznika 
światła 

11. Test prawidłowego działania i szczelności podłączeń 
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Wymagania Zamawiającego co do parametrów materiałów użytych: 
 

3 Farby • odporna na plamy, łatwozmywalna 

• Kolor: biały/kremowy/bardzo jasny szary 

• Rodzaj farby: lateksowa lub tożsama w zakresie odporności na 
plamy, łatwozmywalna, niepylące 

• Aspekt: matowy 

• Nadaje się do czyszczenia: Tak 

• Do łazienki i kuchni: farby z linii produktów dedykowanych do 
kuchni/ łazienki 

4 Drzwi 
 

• Rozmiar: 1 x min 80 cm 

• Kolor: dopasowany do koloru drzwi aktualnie zamontowanych- w 
kolorze dąb sonoma 

• Zestaw zawiera: klamka, dedykowany zamek + 3 klucze, 
ościeżnica, opaski i listwy maskujące. 

• Ościeżnica- do drzwi 80cm,kolor dopasowany do aktualnie 
zamontowanych drzwi- dąb sonoma 

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wskazane wyżej wyposażenie wynosi 12-miesięcy.  
Karty gwarancyjne zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru. 

 


