
Załącznik nr 1

„Termomodernizacja  Bursy  Szkolnej  przy  Zespole  Szkół  Transportowo-

Komunikacyjnych  wraz  z  przebudową  pomieszczeń,  rozbudową  o  windę

zewnętrzną,  dostosowaniem  obiektu  do  obowiązujących  przepisów  ppoż,

przystosowaniem  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  przebudowa kuchni,

przebudową  schodów  zewn.,  budową  pochylni  dla  ON  oraz  budową  drogi

pożarowej  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  i  instalacjami  wewnętrznymi  oraz

zewnętrznymi i oświetleniem terenu.” - zadanie inwestycyjne współfinansowane z

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

segregator Nr 1

1. Projekt budowlany – architektura – projekt zagospodarowania terenu;

2. Projekt budowlany – branża drogowa – projekt drogowy; 

3. Projekt  budowlany  –   branża  sanitarna  -  zewnętrzna  instalacja  kanalizacji

sanitarnej i deszczowej;

4. Projekt budowlany – branża elektryka i teletechnika – projekt oświetlenia terenu,

zewnętrznych  instalacji  teletechnicznych  i  usunięcia  kolizji  kabli

elektroenergetycznych nN;

5. Projekt budowlany – branża architektura – projekt architektoniczno-budowlany;

6. Projekt budowlany – projekt konstrukcyjny rozbiórek;

7. Projekt budowlany – projekt konstrukcyjny;

  segregator Nr 2

8. Projekt budowlany – branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne;

9. Projekt  budowlany  –  branża  elektryka  i  teletechnika  –  projekt  instalacji

elektrycznych i teletechnicznych;

10.Aneks do projektu budowlanego – branża architektura – projekt architektoniczno-

budowlany;

11. Projekt budowlany aneks – instalacje sanitarne: wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji,

kanalizacji  sanitarnej,  centralnego  ogrzewania  i  ciepła  technologicznego

i wentylacji mechanicznej;

  segregator Nr 3

12.Projekt budowlany aneks – branża elektryka i  teletechnika – projekt instalacji

elektrycznych i teletechnicznych;

13.Projekt wykonawczy – branża architektura - projekt zagospodarowania terenu;



14.Projekt wykonawczy -  branża drogowa – projekt drogowy;

15.Projekt wykonawczy –  branża architektura – projekt architektoniczno-budowlany;

 segregator Nr 4

16.Projekt wykonawczy – projekt konstrukcyjny rozbiórek;

17.Projekt wykonawczy – projekt konstrukcyjny;

18.Projekt wykonawczy – branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne;

  segregator Nr 5

19.Projekt  wykonawczy  –  branża  sanitarna  -  zewnętrzna  instalacja  kanalizacji

sanitarnej i deszczowej;

20.Projekt  wykonawczy  –  branża  elektryka  i  teletechnika  –  projekt  instalacji

elektrycznych i teletechnicznych;

21.Projekt  technologiczny  przebudowy istniejącego  zakładu  żywienia  zbiorowego

typu zamkniętego (stołówka szkolna) – branża technologia;

22.Aneks  do  projektu  wykonawczego  –  branża  architektura  –  projekt

architektoniczno-budowlany;

23.Projekt wykonawczy aneks – branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne;

24.Projekt wykonawczy aneks –  branża elektryka i teletechnika – projekt instalacji

elektrycznych i teletechnicznych;

25. Inwentaryzacja – branża architektura;

segregator Nr 6

26.Raport z wykopów badawczych;

27.Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Bursy przy Zespole Szkół

Transportowo – Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej w Lublinie;

28.Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna 2020;

29.Errata  do  projektu  budowlanego,  errata  do  aneksu  projektu  budowlanego  –

branża architektura;

30.Errata do projektu wykonawczego – branża architektura;

31.Errata do projektu wykonawczego – branża konstrukcja;

32.Errata do STWOIR – architektura;

33. Errata  do  projektu  budowlanego  –  branża  sanitarna  -  wewnętrzne  instalacje

sanitarne;

34. Errata do projektu wykonawczego – branża sanitarna – wewnętrzne instalacje

sanitarne;

35. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

36. Specyfikacja Techniczna  Instalacje sanitarne – branża sanitarna



37.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –  instalacje

elektryczne i teletechniczne;

38. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Drogowych–

branża drogowa.

39. Errata do  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  –  instalacji  elektrycznych  i

teletechnicznych.


