
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem inwestycji jest : 

 
 
1.Wykonanie zagłębienia w posadzce w celu osadzenia wycieraczki w przedsionku od ul Jasnej. 
Kosztorys nr 1 
 
2. Malowanie pomieszczeń biurowych – pomieszczenie nr 7. Kosztorys nr 2. 
 
3. Wykonanie obicia ścian w Sali prób 412. Kosztorys nr 4 
 
4.Przebudowa przedsionka windowego w budynku Filharmonii Narodowej 
na poziomie –1.  Kosztorys nr 5. 
 
Zmiany polegają na zmniejszeniu powierzchni schowka sprzątaczek, przeniesieniu i poszerzeniu drzwi 
do łazienki dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada również przeniesienie drzwi od wc męskiego. 
Ze względu na projektowane zmiany, i zły stan techniczny w przedsionka przewiduje się wymianę 
istniejącej posadzki kamiennej i stworzenie wzoru nawiązującego do pierwotnego układu płyt 
kamiennych 
Projekt przewiduje rozebranie fragmentów ścian działowych oznaczonych w projekcie, w tym 
podwójnego nadproża drzwi nad istniejącym wejściem do schowka i do łazienki dla 
niepełnosprawnych oraz zdemontowanie istniejącej futryny drzwi. Przewiduje się wykonanie ścian 

działowych w systemie suchej zabudowy. Ściany malowane lub wykończone płytkami zgodnie z 

projektem. 

Zakłada się skucie istniejącej posadzki i stworzenie nowego wzoru w oparciu o 
załączoną dokumentację. Przewiduje się użycie kamienia w kolorze czarnym Marmur Nero Marquina, 
oraz białego marmuru Biała Marianna dobieranego pod względem kolorystyki do istniejącej podłogi w 
foyer sali kameralnej. Stopnie schodów, podest przed windą i opaskę wykonać z Marmuru 
Bolechowice. Posadzkę w przedsionku łazienki męskiej wykonać z Marmuru Bolechowice. 
Posadzkę w pomieszczeniu sprzątaczek wykończyć płytkami w formacie 30x30 kolor czarny/grafitowy, 
powierzchnia gładka. W przedsionku Wc męskiego przewiduje się wykonanie sufitu rastrowego, 
aluminiowego w kolorze czarnym.. 
Drzwi w przedsionku wykończone fornirem naturalnym mahoń dopasowanym w 
wybarwieniem i rysunkiem słoi do drzwi istniejących z samozamykaczem EI 30. Kosztorys 1fn. 
 
5.  Wymianą wykładziny dywanowej garderób 4 piętra (403-407,409). Kosztorys  nr 7.  
 
6. Wymiana wykładziny dywanowej korytarzy 4 piętra  Kosztorys nr 8. 
 
7.Wymiana posadzek część A i B to znaczy Wymiana istniejących posadzek i stopni . Projekt 
przewiduje skucie lastrico i ułożenie kamienia – marmur Bolechowice i wstawki Nero Marquina, Biała 
Marianna. Części projektu Ci D nie będzie wykonywana. Kosztorys  nr 9   
 
  
   



 ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ FILHARMONII NARODOWEJ

 zestawienie kosztów inwestycji - przedsionki, pomieszczenia biurowe, garderoby, korytarze

               Koszt robót

Lp. Wyszczególnienie netto brutto

1 2 3 4

1 P1  przedsionek
2 P2 pomieszczenia biurowe nr 7

P3 - NIE DOTYCZY 
3 P4 sala prób p. 412
4 P5 przedsionek windowy
5 P6 wymiana posadzek w garderobach 403-407,409
6 P7 wymiana posadzek na korytarzach poz. IV
7 P8 posadzki korytarzy część A i B
8 P9 korytarz 403-409
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