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Wykaz dokumentacji projektowej

Nazwa zamówienia: Odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie (po pożarze) w

zakresie architektury, konstrukcji, wewnętrznych instalacji oraz dostosowania budynku do przepisów p.poż. – „Etap II – Remont

pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegająca na poszerzeniu otworów drzwiowych budynku oraz

rozbudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej”.

1. Projekt  budowlany:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu otworów drzwiowych budynku DPS im. M. Teresy z Kalkuty – projekt architektoniczny budynku”
– 1 egz.,

2. Projekt  budowlany:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu otworów drzwiowych budynku DPS im.  M.  Teresy z  Kalkuty  – projekt  konstrukcyjny  budynku”
– 1 egz.

3. Projekt  budowlany:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu  otworów drzwiowych budynku  DPS im.  M.  Teresy  z  Kalkuty  –  projekt  instalacji  sanitarnych”  
– 1 egz.

4. Projekt  budowlany:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu  otworów  drzwiowych  budynku  DPS  im.  M.  Teresy  z  Kalkuty  –  instalacje  elektryczne
i teletechniczne” – 1 egz.

5. Projekt  budowlany:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu otworów drzwiowych budynku DPS im. M. Teresy z Kalkuty – Informacja BIOZ” – 1 egz.

6. Projekt  wykonawczy:  „„Remont  pomieszczeń wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową polegająca  na
poszerzeniu otworów drzwiowych budynku DPS im. M. Teresy z Kalkuty – projekt architektoniczny budynku”  
– 1 egz.,

7. Projekt  wykonawczy:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu otworów drzwiowych budynku DPS im.  M.  Teresy z  Kalkuty  – projekt  konstrukcyjny  budynku”
– 1 egz.

8. Projekt  wykonawczy:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu  otworów  drzwiowych  budynku  DPS  im.  M.  Teresy  z  Kalkuty  –  projekt  instalacji  sanitarnych”
– 1 egz.

9. Projekt  wykonawczy:  „Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na
poszerzeniu  otworów  drzwiowych  budynku  DPS  im.  M.  Teresy  z  Kalkuty  –  instalacje  elektryczne
i teletechniczne” – 1 egz.

10. Projekt budowlany i wykonawczy: „Rozbudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie  DPS im.
M. Teresy z Kalkuty”   i  „Informacja BIOZ” –  1 egz.

11. Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych:  „Remont  pomieszczeń  wraz
z termomodernizacją  oraz  przebudową polegająca  na  poszerzeniu  otworów drzwiowych budynku DPS im.
 M. Teresy z Kalkuty – branża architektoniczna i konstrukcyjna”  – 1 egz.,

12. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  nr  ST/S-02  instalacje  sanitarne:
„Remont  pomieszczeń  wraz  z  termomodernizacją  oraz  przebudową  polegająca  na  poszerzeniu  otworów
drzwiowych budynku DPS im. M. Teresy z Kalkuty”  – 1 egz.,

13.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr ST/S-03 kanalizacja deszczowa:
„„Rozbudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie  DPS im. M. Teresy z Kalkuty”  – 1 egz.,

14. Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ST-E  instalacje  elektryczne  i
teletechniczne: „Remont pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegająca na poszerzeniu
otworów drzwiowych budynku DPS im. M. Teresy z Kalkuty” – 1 egz.,
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