
 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBÓT 

Na I piętrze Miejskiego Domu Kultury 

Rynek 10,48-317 Korfantów Dz. Nr 502/4 

1. Roboty remontowo-modernizacyjne planuje się realizować na I piętrze budynku Miejskiego 
Domu Kultury położonego Rynek 10 w Korfantowie działka nr 502/4 w pomieszczeniach: widowni 
(11,85m x 9,90m), scenie (6,00m x 9,90m) i pomieszczeniu projektorni i realizatora dźwięku 
(9,90m x 2,40m); 

2. Planowany zakres robót obejmuje: 

2.1.Demontaż istniejącego sufitu podwieszonego w pomieszczeniu widowni (11,85m x 9,90m), 
demontaż stelaża mocującego (rusztu pod płyty); 

2.2.Demontaż istniejącej wentylacji mechanicznej w całości. Demontaż kanałów nawiewnych pod 
sceną. Zaślepienie powstałych otworów. 

2.3.Montaż kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz elementów dostawy i 
odbioru powietrza wentylacyjnego umieszczonych w suficie podwieszonym ( na widowni) oraz w 
przestrzeni nad sceną. 

2.4.Montaż sufitu podwieszonego z zastosowaniem płyt Focus ET24(600x600x20). System 
składa się z płyt Ecophon Focus E i konstrukcji nośnej Ecophon Connect o przybliżonej ogólnej 
wadze 3kg/m2. Płyty produkowane są z wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa 
pokryta jest powłoką Akutex FT, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. 
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo; 

2.5.Montaż centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu projektorni pod sufitem. Montaż kanałów 
wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej i tłumików akustycznych. Izolacja kanałów  
matami Thermasheet grubości 30mm. Montaż chłodnicy strefowej bezpośredniego odparowania. 
Podłączenie instalacji grzewczej do nagrzewnicy centrali z armaturą regulacyjną. Instalacja 
odbioru skroplin. Przekucie otworów dla potrzeb czerpni w wyrzutni powietrza. Montaż instalacji 
AKP i zasilania energetycznego. 

3.Planowane roboty ujęto w kosztorysie z podziałem na następujące działy: 

Dz.1 Roboty demontażowe wentylacji mechanicznej   poz. 1.1 do 1.7 

Dz.2 Demontaż sufitu podwieszonego               poz. 2.1 do 2.6   

Dz.3 Montaż sufitu podwieszanego    poz. 3.1 do 3.2 

Dz.4 Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej poz. 4.1 do 4.24 

4.Założenia wyjściowe do kosztorysowania: 

Kosztorys sporządzono w oparciu o przeprowadzona wizję lokalną, pomiary z natury, 
uzgodnienia z Inwestorem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wycena została wykonana w 
oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych i przyjęte ceny materiałów, robocizny i sprzętu wg. 
Średnich cen na terenie Opolszczyzny a także w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.(Dz.U. Nr130,poz.1389). 


