Nr postępowania: 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17

Sieradz, 3 października 2019 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
w trybie zasady konkurencyjności
Na podstawie punktu 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe
„Trybunalskie” S.A. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Prace budowlano –
wykończeniowe wraz z wyposażeniem nowych pokoi hotelowych” w ramach projektu
„Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym
opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy
oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, realizowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLD.06.02.01-10-0085/17
Kod główny CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kody dodatkowe CPV:
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
31520000-7- Lampy i oprawy oświetleniowe
39100000-3 – Meble
39313000-9 - Wyposażenie hotelowe
39510000-0 - Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym
39530000-6 - Dywany, maty i dywaniki
39298900-6 - Różne wyroby dekoracyjne
I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe „Trybunalskie” S.A.
ul. Grota Roweckiego 5
97-300 Piotrków Trybunalski
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlano – wykończeniowe wraz z kompleksowym
wyposażeniem 5 pokoi z łazienkami w hotelu Podklasztorze.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami aranżacji wnętrz pokoi
hotelowych (nr 101, 102, 124, 125, 126), stanowiących załączniki do niniejszego zapytania
ofertowego. Zakres prac:
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie,
- położenie płytek oraz wykładziny dywanowej,
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych punktach,
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2.

3.

4.

5.

6.

- przeróbka przyłącza grzejników wraz z wymianą grzejników oraz węzłów sanitarnych.
Integralną częścią zamówienia są meble, sprzęt i dekoracje widoczne na załączonych
wizualizacjach i w Zestawieniu Wyposażenia, w tym: żelazko, tv, sejf, suszarka, minibar,
oświetlenie, dekoracje okien i wnętrza pokoi.
Hotel Podklasztorze, który jest częścią opactwa cystersów został uznany za pomnik historii
rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 października 2012 r. Zespół d. opactwa
Cystersów w Sulejowie-Podklasztorzu, wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 września 1971 r., nr rejestru 569/239 A.
Teren klasztoru oo. cystersów w Sulejowie wraz z otoczeniem, wpisany do rejestru
zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 17 sierpnia 1992 r., nr rejestru
429.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji wskazanej w punkcie 1 zostały podane
nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów
czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam
Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne".
Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji o której mowa w punkcie 1, dla
których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem
parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane
do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w
dokumentacji dot. aranżacji pokoi hotelowych i nie powinny być gorsze od założeń
projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlano wykończeniowe na okres minimum 36 miesięcy, liczonych od dnia odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia. Materiały, sprzęt i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w
ramach realizacji zadania powinny być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 miesięcy,
liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa okresowi udzielonej gwarancji
jakości. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji i
wygasa wraz z upływem okresu gwarancji.
Próbki wszystkich materiałów wykończeniowych wnętrz i elementy wystroju wnętrz
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym przed ich zamówieniem.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia
15 stycznia 2020 roku.
2. Miejsce realizacji zamówienia: Hotel Podklasztorze, ul. Wł. Jagiełły 1, 97-330 Sulejów.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1.

2.
3.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlano wykończeniową odpowiadającą charakterem przedmiotowi zamówienia, o wartości
minimum 100.000,00 zł.
Zamawiający wymaga braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
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4.

5.

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przy wykorzystaniu
podwykonawców należy wskazać tych podwykonawców w ofercie podając informacje:
pełną nazwę, NIP, adres, rolę podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

2.

3.

4.

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi złożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego;
b) wykaz wykonanych robót budowlanych opracowany na podstawie załącznika nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego;
c) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował roboty wskazane w
załączniku nr 2 (listy referencyjne, opinie, protokoły odbioru itp. – skany dokumentów
potwierdzone „za zgodność z oryginałem”); dokumenty potwierdzające wykonanie
przez Wykonawcę robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów,
podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i
muszą posiadać datę ich wystawienia;
d) oświadczenie o braku powiązań, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania ofertowego;
e) oświadczenie o braku wykluczeń, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2) składa Wykonawca, który potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje
spełnianie warunków udziału w postepowaniu;
b) oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3) oraz oświadczenie o braku wykluczeń
(załącznik nr 4) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo
należy załączyć do oferty (skan kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana
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5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
za realizację przedmiotu zamówienia w całości, podając ją w zapisie liczbowym z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną i
zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy aż do czasu
przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku
polskim.
Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed terminem składania ofert.
Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące udokumentowanie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, w tym dokumenty
stanowiące oświadczenia Wykonawcy, winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową
firmy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Wykonawców
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej, (tożsamej ze stroną
publikacji niniejszego zapytania ofertowego tj. www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl) bez
podania nazw Oferentów, którzy zadali pytania.
W przypadku otrzymania dużej ilości pytań Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu składania ofert.
Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym.
Zamawiający odrzuca oferty:
− niezgodne z treścią zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie niezgodności z
treścią opisu przedmiotu zamówienia;
− złożone przez Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VI. Kryteria oceny oferty:
1.

2.
3.

Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, wg następujących kryteriów:
a) kompletność oferty, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V niniejszego
zapytania;
b) poprawność dokumentów tj. uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oferty (w
tym dat, miejscowości, podpisów, pieczęci – jeśli dotyczy);
c) zgodność oferty z treścią opisu przedmiotu zamówienia;
d) spełnienie wymaganych warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie
IV niniejszego zapytania.
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród
ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
CENA – waga 100%
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4.

Opis sposobu przyznawania punktacji:
oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt;
pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:
C min
P = ----------------------- x 100
Cn

5.
6.
7.

8.

9.

C min – najniższa zaoferowana cena
C n – cena oferty badanej
P - liczba punktów przyznana ofercie

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma
prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.
Zamawiający przewiduje możliwość podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, w
szczególności gdy cena zamówienia przekracza wartość środków jaką Zmawiający
przeznaczył na realizację zamówienia.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawiać cen wyższych niż zaoferowane
w pierwotnie złożonych ofertach.

VII. Forma i termin składania ofert:
1.

2.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem e-maila:dyrektor@bwtrybunalski.pl (w postaci
skanów podpisanych dokumentów) z informacją w temacie wiadomości „OFERTA”, w
terminie do dnia 18 października 2019 roku do godziny 15.00.
Oferta złożona po terminie wskazanym wyżej zostanie odrzucona.

VIII. Ogłoszenie wyników postępowania:
Oferenci zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania za pośrednictwem e-maila na
wskazany przez siebie adres. Informacja o wyborze oferty zostanie także upubliczniona
poprzez zamieszczenie informacji o Wykonawcy na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
IX. Informacje dodatkowe:
1.
2.
3.
4.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z projektami aranżacji wnętrz,
o których mowa w punkcie II niniejszego zapytania.
Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu
terminu składania ofert.
Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
Zamawiający zastrzega sobie:
− możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
− możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, gdy cena zamówienia przekracza
wartość środków jaką Zmawiający przeznaczył na realizację zamówienia,
− możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
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− możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli w toku postępowania lub badania ofert
ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania,
która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący
konkurencyjność,
− prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez
podawania przyczyn.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie – zgodnie z
postanowieniami załączonej do niniejszego zapytania umowy (załącznik nr 5).
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia

X.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczno –
Handlowe „Trybunalskie” S.A., ul. Grota Roweckiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Turystyczno – Handlowym
„Trybunalskie” S.A. jest pani Mirosława Michalska, e-mail: rodo@agrojumal.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia postępowania na dostawę sprzętu i wyposażenia do sali konferencyjno multimedialnej w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej hotelu Podklasztorze
zlokalizowanego w Zespole Klasztornym Opactwa Cysterskiego w Sulejowie – obiekcie
na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na
listę pomników historii”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy
o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz niezbędny ze względu na zachowanie
trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz
wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z wdrażaniem projektu w
ramach którego finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące
kontrole zamówień, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego;
6) dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
6

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
XI.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Radosław Groblewski – Dyrektor, tel. 607 555 628
Pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: dyrektor@bwtrybunalski.pl
XII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załączniki:
Formularz oferty
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Oświadczenie o braku powiązań
Oświadczenie o braku wykluczeń
Projekt Umowy
Projekty aranżacji wnętrz pokoi hotelowych
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do zapytania ofertowego nr
25/RPLD.06.02.01-10-0085/17
FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ............................................................

Telefon: ........................

NIP: ...............................................................................................................................................
Oferta cenowa:
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17 z dnia 3 października
2019 r. na realizację inwestycji pn. „Prace budowlano – wykończeniowe wraz z
wyposażeniem nowych pokoi hotelowych” w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej
Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w
Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez
Prezydenta RP na listę Pomników Historii”, oferuję wykonanie zamówienia za cenę
ryczałtową:
Łączna cena netto (PLN): . …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Łączna cena brutto (PLN): …………………………………………………………………….
(słownie: ...................................................................................................................................... )
Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać samodzielnie/z udziałem podwykonawców1.
Dane Podwykonawcy 1 (jeśli dotyczy):
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Rola podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia: .........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

1

Niewłaściwe skreślić.

1

Dane Podwykonawcy 2 (jeśli dotyczy):
Nazwa firmy: .................................................................................................................................
Adres firmy: ...................................................................................................................................
NIP: ...............................................................................................................................................
Rola podwykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia: .........................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Zapoznałam/em się z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń oraz zdobyłam/em konieczne informacje do przygotowania oferty. Jednocześnie
oświadczam, że przekazane materiały były wystarczające do wyceny przedmiotu
zamówienia i złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
Zapoznałam/em się dokładnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia a przedmiot
zamówienia będzie wykonywany zgodnie ze specyfikacją przedmiotu zamówienia
wskazaną w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego.
Spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym wskazane w
Warunkach udziału w postępowaniu.
Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 15 stycznia 2020 roku
Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki Wykonawcy,
niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu (jeśli dotyczy).
Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam ze świadomością
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści
majątkowych.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć

2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do zapytania ofertowego nr
25/RPLD.06.02.01-10-0085/17
……………………..……………
(nazwa Wykonawcy / pieczęć)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWYCH
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację zadania
pn. „Prace budowlano – wykończeniowe wraz z wyposażeniem nowych pokoi hotelowych”
oświadczam, że wykonałem następujące roboty budowlano-wykończeniowe odpowiadające
charakterem przedmiotowi zamówienia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
Przedmiot zamówienia
Lp.

(nazwa inwestycji i miejsca jej
realizacji z opisem
pozwalającym na ocenę
spełniania warunku udziału w
postępowaniu)

Całkowita
wartość brutto
roboty
w PLN

Termin realizacji
Nazwa Zleceniodawcy
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

1.

2.

Do niniejszego Wykazu załączam dowody potwierdzające, że roboty wskazane wyżej zostały
należycie zrealizowane (listy referencyjne, opinie, protokoły odbioru itp. w postaci skanów
dokumentów potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”)1.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć

UWAGA: dokumenty potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę robót muszą być wystawione przez
bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i
muszą posiadać datę ich wystawienia.
1

1

ZAŁĄCZNIK NR 3
do zapytania ofertowego nr
25/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację zadania
pn. „Prace budowlano – wykończeniowe wraz z wyposażeniem nowych pokoi hotelowych”
w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w
zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku
Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”
oświadczam, że:

……………………..…………………………………………………………………………………….…...
(nazwa podmiotu składającego oświadczenie)

nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 4
do zapytania ofertowego nr
25/RPLD.06.02.01-10-0085/17

OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZEŃ
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17 na realizację zadania
pn. „Prace budowlano – wykończeniowe wraz z wyposażeniem nowych pokoi hotelowych”
w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu Podklasztorze zlokalizowanego w
zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie – obiekcie na Europejskim Szlaku
Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii”
oświadczam, że nie zachodzą wobec Wykonawcy, którego reprezentuję

tj. ……………..…………………………………………………………………………………….…...
(nazwa podmiotu składającego oświadczenie)

przesłanki wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym o następującej treści:

wskazane

przez

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

……………………….......................................
data, czytelny podpis i pieczęć
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ZAŁĄCZNIK NR 5
do zapytania ofertowego nr
25/RPLD.06.02.01-10-0085/17

UMOWA
nr 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17
zawarta w dniu ………………………. 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe Trybunalskie Spółka Akcyjna z siedzibą ul.
Grota Roweckiego 5, 97- 300 Piotrków Trybunalski wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000065839 , NIP 7710108124 reprezentowana przez
……………………….., zwana dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………,
reprezentowaną/ym przez ………………………………………...……………………………..
zwaną/ym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy i warunki realizacji
1. Na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie pn. „Prace budowlano – wykończeniowe wraz z wyposażeniem nowych
pokoi hotelowych” realizowane jest w ramach projektu „Rozwój oferty turystycznej Hotelu
Podklasztorze zlokalizowanego w zespole klasztornym opactwa cysterskiego w Sulejowie –
obiekcie na Europejskim Szlaku Cysterskim Rady Europy oraz wpisanym przez Prezydenta
RP na listę Pomników Historii”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nr projektu: UDARPLD.06.02.01-10-0085/17.
2. Przedmiotem umowy są prace budowlano – wykończeniowe wraz z kompleksowym
wyposażeniem 5 pokoi z łazienkami w hotelu Podklasztorze, obejmujące m.in.:
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów, malowanie, tapetowanie,
- położenie płytek oraz wykładziny dywanowej,
- rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych punktach,
- przeróbkę przyłącza grzejników wraz z wymianą grzejników oraz węzłów sanitarnych.
Integralną częścią zamówienia jest dostawa mebli, sprzętu i dekoracji.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z projektami aranżacji wnętrz pokoi hotelowych
nr 101, 102, 124, 125, 126, stanowiących załączniki do zapytania ofertowego, zwanych dalej
„Dokumentacją”.
4. Miejscem realizacji Przedmiotu Umowy jest Hotel Podklasztorze w Sulejowie ul.
Władysława Jagiełły 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób stwarzający jak najmniejsze
uciążliwości dla normalnego korzystania z funkcjonującej części budynku hotelowego oraz
nieruchomości sąsiadujących, jak i również z dróg dojazdowych, parkingów, chodników,
przejść itp.
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6. Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i
normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem
należytej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej działalności, a
także przepisami BHP i ppoż.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne dane i informacje wystarczające dla
wykonania Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca oświadcza że zapoznał się projektami aranżacji wnętrz pokoi hotelowych i nie
zgłasza w związku z tym żadnych zastrzeżeń co do ich kompletności, zgodności z przepisami
prawa, a także poprawności i oświadcza że przewidział w wynagrodzeniu rozwiązanie
wszelkich przewidywalnych kolizji, odstępstw, zabezpieczeń i koniecznych robót
tymczasowych i pomocniczych. Przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także później
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji będącej
podstawą do przygotowania oferty.
9. Brak opisu w projektach aranżacji pokoi hotelowych jakiejkolwiek czynności niezbędnej do
zrealizowania roboty nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej wykonania.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyłączenia lub ograniczenia zakresu Przedmiotu
Umowy, bez prawa Wykonawcy do ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie z
powyższego tytułu. W takim wypadku wartość wynagrodzenia ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu w oparciu o Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
11. Próbki wszystkich materiałów wykończeniowych wnętrz i elementów wystroju wnętrz
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, przed ich zamówieniem.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
Przedmiotu Umowy przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończonego Przedmiotu Umowy. Zamawiający informuje Wykonawcę o dacie
rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Okres, o którym mowa w zdaniu
pierwszym zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub
sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na należycie uzasadniony
wniosek Komisji Europejskiej, o czym Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez
Zamawiającego.
13. Wykonawca przechowuje dokumentację związaną z realizacją Przedmiotu Umowy w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz jest zobowiązany do
poinformowania Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od
dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest poza siedzibą.
14. Dokumentacja dotycząca Przedmiotu Umowy przechowywana jest w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nośnikach danych.
15. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia
lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 12
Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Przedmiotem Umowy w terminie
miesiąca przed zmianą tego miejsca.
§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą
Wykonawcy, wynosi:
1) wartość ogółem brutto ………………. zł (słownie:…………………………...…….);
2) wartość ogółem netto ………………. zł (słownie:…………………………………..);
3) podatek od towarów i usług VAT w stawce …………%.
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2. Przyjmuje się, iż wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym, który to Wykonawca
zobowiązany był przedłożyć Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy stanowi
całkowite i stałe wynagrodzenie Wykonawcy oraz nie będzie podlegać jakimkolwiek
zmianom lub indeksacji za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w Umowie.
3. W razie wątpliwości, Strony zgodnie uznają, że wynagrodzenie w pełni pokrywa koszt
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym ukończenia robót w terminie oraz
zgodnie z Umową, usunięcia wad, wykonania przez Wykonawcę wszelkich innych
obowiązków określonych lub wynikających z niniejszej umowy.
4. Przyjmuje się, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, a w szczególności robociznę,
pracę sprzętu, materiał, koszty zakupu, transport zewnętrzny, koszty jednorazowe, koszty
zarządu, ryzyko, podatki, zysk, odszkodowania za szkody powstałe w trakcie realizacji robót,
wszelkie inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.
5. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w Dokumentacji do
wykonania podstawowego Przedmiotu Umowy, Zamawiający może udzielić zamówienia
dodatkowego. Realizacja zamówienia dodatkowego nastąpi na podstawie odrębnego
zamówienia i umowy, po spisaniu odpowiedniego protokołu robót koniecznych.
§3
Termin realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy, a
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 15 stycznia 2020 roku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości funkcjonowania wszelkich mediów w
budynku. O konieczności czasowego odłączenia mediów Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego co najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem
włączenia instalacji w daną sieć.
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Szczegółowym
harmonogramem robót, (zwanym dalej Harmonogramem) stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, który to Harmonogram Wykonawca zobowiązany był uzgodnić i złożyć
Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy, zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
a) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
w tym także ruchem pojazdów.
b) Stosowania wyłącznie materiałów, urządzeń i innych elementów budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski.
c) Przestrzegania zasad, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. na
miejscu prowadzenia prac budowlano – wykończeniowych.
d) Przestrzegania przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 992). Wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym
wysypisku odbywa się na koszt Wykonawcy, a w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę przepisów ww. ustawy, Zamawiający ma prawo dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania w wysokości poniesionych kar pieniężnych.
e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź jakiejkolwiek części
majątku Zamawiającego lub innych części i elementów na i poza miejscem, gdzie
Wykonawca prowadzi czynności związane z realizacją niniejszej umowy — naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymienienie na nowy na własny koszt.
Sposób naprawienia i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego musi zaakceptować
Zamawiający.
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§5
Płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.
2. Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru
częściowego robót (zaakceptowanego przez Zamawiającego).
3. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca naliczy do faktur należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
zgodnej z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Konsekwencje finansowe
wynikające z braku możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - obciążają Wykonawcę.
5. Przyjmuje się, że prawidłowo wystawione faktury VAT będą zapłacone przez Zamawiającego
w terminie do 14 dni licząc od daty ich otrzymania, w formie przelewu bankowego na konto
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na
podmioty trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Gwarancja jakości i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty
budowlano-wykończeniowe oraz gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia zgodnie z
okresem gwarancji udzielonym przez producenta/importera (z zastrzeżeniem, że okres
gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia wynosił będzie minimum 24 miesiące)
licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikające z Kodeksu cywilnego jest równa okresowi udzielonej gwarancji jakości.
Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa
wraz z upływem okresu gwarancji jakości.
3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości mogą być dochodzone także po
upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy
istnienie wady i/lub usterki w okresie objętym gwarancją jakości.
4. Zamawiający ma prawo wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.
5. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się
odbywały w następujących terminach:
a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad
lub usterek,
b) na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie do 3 dni roboczych) do
usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiającego terminie. Termin przystąpienia do usuwania wad lub usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym
koszty.
8. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może:
a) usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji
jakości lub rękojmi za wady, przy czym Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
o skorzystaniu z powyższego uprawnienia, i/lub
b) naliczyć Wykonawcy karę umowną na warunkach w wysokości określonej w § 8 umowy.
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9. Zawarte w Umowie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości uznaje się
za równoważne wydaniu dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Wykonawca dostarczy odrębny
dokument gwarancyjny, warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub
mniej korzystne dla Zamawiającego od wynikających z postanowień Umowy oraz
stosownych przepisów kodeksu cywilnego.
§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca oświadcza iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 100.000,00 zł. Kopia polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały czas trwania niniejszej
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na warunkach nie gorszych niż w w/w
polisie.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w § 3 ust. 1 w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia
faktycznego usunięcia;
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto;
d) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej
20 dni lub nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 20 dni od
dnia podpisania umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto;
e) za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto w każdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem że Strony wyłączają obowiązek zapłaty kary umownej
zastrzeżonej tym postanowieniem umownym, w przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania
umowy o dofinansowanie niniejszego Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego,
niezależnie od naliczonych kar umownych.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia
noty obciążeniowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych
kar umownych bezpośrednio z przedstawionej do zapłaty faktury Wykonawcy.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.
§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o jednej z poniżej wymienionych
okoliczności:
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a) Wykonawca nie wykonuje lub rażąco nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy pomimo
pisemnego zwrócenia mu uwagi na powyższe i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
b) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, gdy Wykonawca utracił płynność
finansową, dokonana została cesja całości lub części majątku Wykonawcy na rzecz
wierzycieli lub w przypadku objęcia jego majątku egzekucją sądową lub skarbową.
c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął lub przerwał realizację Przedmiotu
Umowy przez okres dłuższy niż 20 dni w stosunku do przewidzianego w Harmonogramie
terminu.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót stanowiących Przedmiot Umowy lub z
ich ukończeniem w takim stopniu, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w
czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstąpić jeszcze przed upływem terminu przewidzianego do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać uzasadnienie.
4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia
wykonanych robót i dokonania wspólnie z Zamawiającym ich inwentaryzacji zgodnie ze
stanem na dzień odstąpienia, co powinno zostać potwierdzone stosownym protokołem
podpisanym przez obie Strony. Jeżeli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
Wykonawca nie weźmie udziału w przedmiotowej inwentaryzacji, to Wykonawca jest
uprawniony do jednostronnego jej przeprowadzenia i sporządzenia protokołu na tą
okoliczność, który będzie miał moc wiążącą dla Stron.
§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca może posłużyć się przy realizacji niniejszej Umowy Podwykonawcami –
zgodnie z zakresem prac wskazanym w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca wymaga, aby Podwykonawca posiadał odpowiedni potencjał techniczny
niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców,
Dalszych Podwykonawców i wszelkich innych osób trzecich, którymi będzie się posługiwał
przy realizacji przedmiotu umowy, jak za działania i zaniechania własne.
4. Umowa podwykonawcza i/lub umowa dalszego podwykonawstwa ma w szczególności
spełniać wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym nr 25/RPLD.06.02.01-10-0085/17 oraz
zawierać bezwzględny wymóg dokonywania zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
7. Zamawiający
dokonuje
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł umowę o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
8. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zamiarze jej
dokonania i umożliwia mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Termin zgłaszania uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia doręczenia ww. informacji.
10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
1.
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11.
12.

13.
14.

15.

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.
b) Wstrzymać płatność kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy tub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
należy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu wstrzymania
płatności.
c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrany Przedmiot Umowy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w
realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust. 12, wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty zostaje wstrzymana
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
Płatność ostatniej części wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy
dopiero po całkowitym uregulowaniu wszelkich płatności na rzecz Podwykonawców i
przedstawieniu stosownych oświadczeń przez nich złożonych, które będą jednoznacznie
potwierdzały otrzymanie wszelkich należnych im świadczeń (wymagalnych i
niewymagalnych) z tytułu danej umowy podwykonawczej.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 12-14, nie
biegną terminy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują za ten
okres odsetki ustawowe.
§ 11
Zmiana umowy

1.

2.

Dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:
a) Zmiana terminu wykonania umowy, o ile przeszkoda w terminowym wykonaniu
Przedmiotu Umowy spowodowana jest:
− przez okoliczność, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający,
− przez siłę wyższą,
− koniecznością zawieszenia prac przez Zamawiającego,
− wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności.
Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi o tyle dni, ile trwała przeszkoda w ich
wykonaniu bez możliwości ubiegania się o odszkodowanie przez Wykonawcę. Podstawą
do przesunięcia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony Zamawiającemu lub
oświadczenie Zamawiającego o konieczności zawieszenia prac.
b) Zmiany podwykonawców - po akceptacji Zamawiającego.
c) Zmiany jakichkolwiek przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych, mających wpływ na realizację umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i wprowadzone zostaną do umowy odpowiednim aneksem.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

6.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich
zmianach w zakresie reprezentacji, bądź danych teleadresowych firmy. W przypadku braku
informacji o powyższych zmianach wszelkie doręczenia na dotychczasowy adres będą
uznawane za skutecznie doręczone.
Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy Harmonogram robót
2) Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Polisa ubezpieczeniowa
4) Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Zamawiający

Wykonawca
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PROJEKT ARANZACJI WNĘTRZA

DAWNEGO POMIESZCZENIA BIUROWEGO NA
POKOJU DWUOSOBOWY TYPU SUPERIOR
NR 101
W HOTELU PODKLASZTORZE

INWESTOR: HOTEL PODKLASZTORZE,
UL. WŁ. JAGIEŁŁY 1, SULEJÓW

OPRACOWANIE: EMILIA WAŚ

lipiec 2019
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Opis techniczny
4. Wizualizacje
5. Rysunki
RYS. 01 INWENTARYZACJA
RYS. 02. ZMIANY BUDOWLANE
RYS. 03 ARANŻACJA
RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG
RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN
RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
RYS. 10 PROJEKT SZAFY
6. Zestawienie wyposażenia i materiałów
7. Karty katalogowe
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SPIS TREŚCI:
1.1 Zakres opracowania
1.2 Założenia projektowe
1.3 Zakres prac
1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
1.4.2 Podłogi
1.4.3 Stolarka
1.4.4 Oświetlenie
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
1.5.2 Podłogi
1.5.3 Stolarka
1.5.4 Oświetlenie
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt szafy garderobianej
1.6.2 Projekt wezgłowia łóżka
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OPIS TECHNICZNY:
1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
-projekt wnętrza pokoju dwuosobowego typu superior–opis, rysunki techniczne i
wizualizacje
-projekt wnętrza łazienki –opis, rysunki techniczne i wizualizacje
1.2 Założenia projektowe
Główną koncepcją opracowanego projektu jest stworzenie pomieszczenia, którego
wyposażenie oraz zastosowane materiały będą przywoływały atmosferę
średniowiecznego klasztoru. Zabytkowa zabudowa hotelu została połączona ze
współczesną materią, aby stworzyć pomieszczenie funkcjonalne i użyteczne, nie
tracąc zabytkowego charakteru.
Idea projektowa zakłada, aby pomieszczenie nawiązywało poprzez akcenty
dekoracyjne do biblioteki klasztornej tzw. Armarium
Wystrój pomieszczenia:
-kremowy lub biały kolor na ścianach, odcięcie kolorystyczne w kolorze malinowym
-fototapeta z przedstawieniem grzbietów starych ksiąg
-wzorzysta wykładzina dywanowa w bordowym kolorze
-fragmenty manuskryptów oprawione w ramy
mają stanowić nawiązanie do historii zabytkowego obiektu w którym mieści się hotel,
a także podkreślić średniowieczny charakter wnętrza.
Integralną częścią projektu są meble i dekoracje widoczne na wizualizacjach i
Zestawieniu Wyposażenia. Ich forma, kolorystyka oraz materiał z którego je
wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom pożądany
przez projektanta charakter.
1.3 Zakres prac
-zabezpieczenie elementów stałych przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas
prac (drzwi, parapety, okna)
-uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach, przygotowanie powierzchni do
malowania i tapetowania
-zdemontowanie płytek ściennych i podłogowych oraz przygotowanie powierzchni
do położenia nowych płytek oraz wykładziny dywanowej
-rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych punktach
-przeróbka przyłącza grzejników wraz z wymiana grzejników oraz węzłów
sanitarnych.
1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
Na jedna ze ścian na całej powierzchni fototapeta z przedstawieniem grzbietów
4

starych ksiąg. Ściany pomieszczenia malowane na kolor z próbnika NCS w kolorze
S 0500-N –jeden odcień na prawie wszystkich ścianach.
Odcięcie kolorystyczne na ścianie działowej między pokojem a łazienką oraz na
ścianie telewizyjnej w kolorze z próbnika NCS S 3030-R. Farba o odpowiednich
parametrach do zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa
1 -odporność na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa
2-wg. PN EN 13300.
Dekoracja ścienna w postaci napisu „ARMARIUM”, wykonanego za pomocą szablonu,
czcionka gotycka. Napis należy wykonać na ścianie telewizyjnej.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Farba o odpowiednich
parametrach do zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa
1 -odporność na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa
2-wg. PN EN 13300.
1.4.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie wykładziny dywanowej o gramaturze HL 910. Wykładzina
wykończona listwą przypodłogową drewnianą w kolorze naturalnego dębu.
1.4.3 Stolarka
Drzwi wejściowe do pomieszczenia –pozostawić obecną formę. W zależności od stanu
drzwi –wypełnić ubytki, nierówności. Należy zachować istniejące okna i parapety.
1.4.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy, źródła światła, a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys.
04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
Projektuje się ułożenie płytek w dwóch rodzajach. Na ścianie z umywalką znajdują
się dekory w formacie 38x98. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione sposób na prosto, ułożone na wysokość 8 pełnych płytek. Na pozostałych
ścianach płytki bazowe w formacie 31 x 98 cm. Płytki imitujące kamień naturalny o
bardzo delikatnej strukturze kamienia naturalnego, w kolorze białym. Fuga do
dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki kładzione sposób na prosto, ułożone na
wysokość 8 pełnych płytek.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Ze względu na zastosowanie
w pomieszczeniu „mokrym” farba powinna mieć podwyższone parametry odporności
Istniejące płytki zdemontować i przygotować powierzchnię do położenia nowych
płytek.
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1.5.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie płytek w formacie 20,5 x 84 cm. Płytki imitujące drewno,
w kolorze jasno brązowym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione w sposób na przemian. Blat pod umywalkę obłożony tym samym rodzajem
płytek. Istniejące podłogi zdemontować i przygotować podłożę do położenia nowych
płytek.
1.5.3 Stolarka
Drzwi wejściowe– pozostawić obecną formę. W zależności od stanu drzwi –wypełnić
ubytki, nierówności.
1.5.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy, źródła światła, a także ich rozmieszczenie znajdują się na
Rys. 04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu
wyposażenia.
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt mebli
Szafa garderobiana dwudrzwiowa o wymiarach 201,8 x 132,2 x 55, wykonana z płyty
meblowej laminowanej w kolorze dębu rustykalnego lub naturo. Na prawym skrzydle
drzwi od strony zewnętrznej zaprojektowano nadruk w formie inskrypcji czcionką
gotycka, na drzwiach lewych od strony wewnętrznej należy umieścić lustro.
Szczegóły i detale opisane na Rys. 10- PROJEKT SZAFY
1.6.2 Projekt wezgłowie
Wezgłowie łóżka o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 130 cm. Wezgłowie
zakończone po bokach i od góry profilowana ramą drewnianą. Wnętrze wypełnione
pianką tapicerską i obite tkaniną w kolorze beżowym. Tkanina dekorowana
pikowaniem.
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RYS. 01 INWENTARYZACJA

90

441

ŁAZIENKA

70
200

185

POKÓJ
KORYTARZ

106

Pow.3,15 m2
deska podłogowa
H:290 cm

97

90

80
200

59

140

80
170

Pow.14,78 m2
deska podłogowa
H:290 cm

453
62

45

147

64

94

81

37

36

179

Pow.2,42 m2
terakota
H:290 cm

97

130

181

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com
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Opracowanie:
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Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
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Data:
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1:50

60

441

91

90

30
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RYS. 02 ZMIANY BUDOWLANE

59

140

80
170

Pow.14,78 m2
deska podłogowa
H:290 cm

453
62

45

147

179

106

Pow.3,15 m2
deska podłogowa
H:290 cm

POKÓJ

94

KORYTARZ

97

80
200

90

70
200

185

37

Pow.2,42 m2
terakota
H:290 cm

ściana działowa do
usunięcia
97

115

ŁAZIENKA

LEGENDA
kolorem czerwonym oznaczono
elementy do usunięcia/ wyburzenia
nowoprojektowana zabudowa
z płyt GK
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POKÓJ DWUOSOBOWY
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ZMIANY BUDOWLANE
Data:
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RYS. 03 UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA

prysznic

miska
ustępowa

stolik nocny

stolik nocny

krzesło

70
200

umywalka

lampka
stołowa

grzejnik

łóźko
90x200

80
200

fotel

łóźko
90x200

stolik
kawowy

80
170

fotel

szafa ubraniowa
telewizor

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 03
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
14,78
3,15
2,42

Temat:
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Skala:
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RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

30
ramka pojedyńcza
grzałka elektryczna

56

40

h=195 cm

75

B1

ramka pozioma
podwójna h=60cm

ramka pozioma
podwójna h=60cm

290

LEGENDA

30

włącznik jednobiegunowy

TEL

96

C1

C2

B1

ramka pozioma
podwójna h=30cm

40

C2

włacznik schodowy

INT

ramka pionowa
podwójna h=120cm
gniazdo bryzgoszczelne
z kapką

gniazdo pojedyńcze
h=120 cm

80
200

gniazdo telewizyjne

210

75

70
200

C1

80
170

RTV

oświeltnie sufitowe/ kinkiet

B1

A1
h=120 cm
B1
A1 120

SPIS OŚWIETLENIA/STREFA

160

A- KORYTARZ
A1- plafon/ lampa wisząca

50

347
55
ramka pojedyńcza
h=30cm

ramka pozioma
potrójna h=160cm

B- POKÓJ
B1- plafon/ lampa wisząca

ramka pozioma
podwójna h=30cm

C- ŁAZIENKA
C1- plafon
C2- kinkiet ścienny

RTV
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Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca

37

przyłącze
umywalki

40

odpływ liniowy

63

przyłącze
miski wc

46

przyłącze
prysznica

przyłącze
grzejnika

RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

70
200

PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa
80
170

80
200

PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm
PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie dolne
wysokość 135 cm od podłogi

przyłącze
grzejnika

PRZYŁĄCZEGRZEJNIKA
grzejnik podokienny,
UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"
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70
200

RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG

80
200

POKÓJ/ KORYTARZ
WYKŁADZINA DYWANOWA
w kolorze bordowym o geometrycznym
wzorze
Pow. 18 m2
gramatura HL910
Wykończenie- listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny,ok 23mb

80
170

ŁAZIENKA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitujaca drewno o naturalnym
odcieniu i widocznym rysunku słoi
Pow. 2,42 m2
Format 20,5 x 84 cm
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RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN

ŚCIANY
NCS S0500-N

70
200

NCS S 3030-R

fototapeta

NCS S0500-N

NCS S0500-N

80
200

FARBA ŚCIENNA
Pow. 49 m2
WROZRNIK NCS, S 0500-N

80
170

FARBA ŚCIENNA
Pow. 13 m2
WZORNIK NCS, S 3030-R

FOTOTAPETA
Pow. 13 m2
wymiary: 290 x 441

150
NCS S0500-N

NCS S 3030-R

SUFIT
FARBA ŚCIENNA (mat/ głąboki mat)
Pow. 18,40 m2
WZORNIK NCS, S 0500-N
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w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 101

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Data:
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1:50

RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2

sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony ok 15cm

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
wymiary: 60x46 cm, biała

15

15

sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony ok 15cm

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

155

155

grzejnik drabinkowy
lustro wiszące

290

290

kabina prysznicowa
półokrągła 80x80

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm
KABINA PRYSZNICOWA,
kabina prysznicowa półokrągła, montowana
bezpośrednio na podłodze
wymiary: 80x80 cm

blat pod umywalkę z
płyt gk
zabudowa stelaża
wc z płyt gk

120

120

zabudowa stelaża wc
płytą gk

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

miska wc
podwieszana

15

115
130

115
130

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm
PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca

sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony ok 15cm

15

15

sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony ok 15cm

15

PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa

grzejnik drabinkowy

290

204

kabina prysznicowa
pólokrągła 80x80

120
30

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

blat pod umywalkę z płyty gk

miska wc wisząca

blat pod umywalkę z
płyt gk

150
180

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie dolne
wysokość 135 cm od podłogi

zabudowa stelaza
wc z płyt gk

umywalka
półblatowa

61 10

290

155

PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

30

150
180

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 08
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 101

PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW:
ŚCIANY
PŁYTKA ŚCIENNA
w białym kolorze imitująca naturalny
kamień o delikatnej strukturze
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: ok 14 m2

27

26

15

15

RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2

128

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Felp White Rekt
31x98 cm

FARBA
Wzornik NCS S 0500-N
Powierzchnia: 6,30 m2

Płytka podłogwa
Evo Ceramika
Kavik Brown
20,5x84 cm

120

120

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

115
130

115
130

PODŁOGA/ ŚCIANA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno o ciepłym,
naturalnym kolorze
Format 20,5 x 84 cm
Powierzchnia: 3,07 m2
WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
wymiary: 60x46 cm, biała

15

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

15

15

15

27

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm
KABINA PRYSZNICOWA,
kabina prysznicowa półokrągła, montowana bezpośrednio na
podłodze
wymiary: 80x80 cm

290

177

150
180

30

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm

Płytka podłogwa
Evo Ceramika
Kavik Brown
20,5x84 cm

120

Płytka podłogwa
Evo Ceramika
Kavik Brown
20,5x84 cm

61 10

290

128

27

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

PŁYTKA ŚCIENNA
w białym kolorze o delikatnym
geometrycznym wzorze
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: 4,30 m2

SUFIT

290

290

128

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

ŚCIANA

30

66

84
180
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202
130

2
42

lustro

192

202
8

Opracowanie:
Emilia Waś
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RYS. 10

50
60

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 101

PROJEKT SZAFY

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

132

45

35

50

30

35

UWAGI:
Szafa o wymiarach:
wys.201,8 cm
szer. 132,2 cm
dł. 55 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- na drzwiach lewych od strony wewnętrznej
przytwierdzić lustro o wymiarach 50x130 cm
- na drzwiach prawych na zewnatrz wykonać
nadruk w formie inskrypcji; trzconka gotycka,
kolor czarny
- uchwyt do drzwi metalowe, kolor- czarny
- wyciąć otwór w plecach szafy na podłączenie
przewodu elektr. minibaru do pradu

20

35

55

132

124

miejsce na minibar
otwór w plecach szafy w celu
podłączenia do gniazda
elektrycznego

PUMA

35

miejsce na deskę do
prasowania oraz
stojak na wakizkę

RYS. 10 PROJEKT MEBLI

30

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA- POKÓJ NR 101 ARMARIUM

Lp.

Opis

Ilość
POKÓJ

01

Łóżko hotelowe kontynentalne
2
Wymiary 90 x 200 40 cm Stelaż łóżka
tapicerowany, wypełniony pianką. Płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3warstwowej płyty wiórowej w klasie
higieny E-1. Materac ze sprężynami bonell

02

Materac hotelowy, Typ- spreżynowopiankowy, dwustronny, twardość średnia.
Wysokość 21 cm

03

Szafa na ubrania wyposażona w półki,
1
szuflady oraz wieszaki. Wykonana na
zamówienie.
Kolor naturalny dąb, nadruk na drzwiach z
inskrypcjami
Wymiary: 201 x 132 x 55

04

Szafka nocna
Metalowa konstrukcja z prostokątnym
blatem.
Materiał: metal, płyta meblowa
Kolor; stelaż- czarny, blat- dąb naturalny
Wymiary: 30x40x52 cm

2

05

Biurko
Metalowa konstrukcja z prostokątnym
blatem.
Materiał: metal, drewno
Kolor; drewno naturalne, czarny
Wymiary: 85x120x45cm

1

06

Krzesło
kolor- czarny
Materiał; lity dąb
Wymiary: 54x76x52 cm

1

2

Zdjęcie

07

Stolik okrągły
Wymiary: 60 x 36 cm
Materiał: metal, drewno

1

08

Wezgłowie
tapicerowany zagłówek, zdobiony
pikowaniem w drewnianej ramie
Wymiary: 240x130 cm

1

09

Sejf pokojowy
1
• Wymiary zewnętrzne : H200 x W420 x
D370 mm
• Wymiary wewnętrzne: H190 x W410 x
D340 mm
• Waga: 13 kg • Wycinana laserowo
obudowa sejfu • Wzmocnione spawane
zawiasy • Wbudowane oświetlenie
wewnętrzne
• Grubość blachy (panel): 5 mm
• Grubość blachy (sejf): 2 mm
• Wnętrze wyłożone wykładziną
ochronną • Drzwi otwierane prawostronnie
lub lewostronnie
• Zamek z klawiaturą na dowolnie
wybrany kod od 3 do 6 cyfr
• Wbudowana pamięć do 250 ostatnio
wykonanych operacji
• Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej, 4
w podstawie
• Otwieranie awaryjne kluczem
mechanicznym
• Gwarancja: 36 miesięcy

10

Telewizor hotelowy 40 cali
Panel LED Przekątna ekranu 40 cali
Technologia HD Full HD Rozdzielczość
1920 x 1080 (HD 1080) Proporcje obrazu
16:9 Jasność 300 cd/m² Tuner TV •
Analogowy • DVB-T MPEG-2 • DVB-C
Smart TV Nie Obsługa 3D Nie Moc
głośników (sumaryczna) 20 W

11

Minibar hotelowy:• Wymiary zewnętrzne: 1
H485 x W385 x D385 mm • Waga: 10 kg •
Pojemność: 28L • Klasa energetyczna: A+
• Regulacja temperatury: system regulacji
Fuzzy Logic - niskie zużycie energii na
poziomie 0,269 kWh/24h • Chłodzenie:
bardzo wytrzymały termoelektryczny
• Brak części ruchomych, praca urządzenia
w 100% bez szumów i drgań •
Wbudowane oświetlenie i zamek na
klucz • Zamienne drzwi (otwieranie
prawostronne lub lewostronne) • Brak

1

freonu (FCKW)
• Certyfikaty: CE, RoHS, ETL •
Gwarancja: 36 miesięcy
12

Suszarka łazienkowa:• Wymiary: H170 x 1
W110 x D55 mm • Moc 1800W • 2 stopniowa regulacja siły nawiewu • 3 stopniowa regulacja temperatury nawiewu
• Bezpieczne uruchamianie włącznikiem
dotykowym • Wbudowane zabezpieczenie
przed przegrzaniem • Dodatkowe gniazdo
umożliwiające podłączenie wielu urządzeń
elektrycznych • Obudowa wykonana z
trwałego tworzywa ABS • Cicha praca
urządzenia
• Elegancki wygląd i solidna konstrukcja •
Certyfikat CE i RoHS
• Gwarancja: 24 miesiące
KOLORYSTYKA: biały z wykończeniem
chromowanym

13

Żelazko hotelowe:• Wolnostojąca deska do 1
prasowania z żelazkiem
• Waga zestawu: 6 kg • Wymiary deski
złożonej: H1360 x W360 mm
• Powierzchnia do prasowania: H1020 x
W350 mm • Posiada 7 parametrów
ustawień wysokości - maksymalna
wysokość deski 880 mm • Niezwykle
wygodna w przechowywaniu • Pokrowiec
wykonany z materiału odpornego na
działanie wysokiej temperatury
• Czujnik ruchu w żelazku: żelazko
pozostawione bez ruchu na stopie wyłączy
się po 30 sekundach, pozostawione w
pozycji pionowej po 5 minutach •
Możliwość zawieszenia w szafie • Deska
posiada specjalny hak na garderobę
• Pełna integracja deski z żelazkiem
• Posiada zabezpieczenie antykradzieżowe
żelazka
• Deska malowana metodą proszkową wyjątkowo odporna

14

Zestaw powitalny
1
• Wymiary tacy głównej: H40 x W460 x
D200 mm
• Taca główna wykonana z drewna
odpornego na zabrudzenia, plamy oraz
wysoką temperaturę
• Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o
pojemności 1L na stałe zintegrowany z
tacą
• Moc czajnika 1250-1500W - płyta
grzewcza
• Podstawka umożliwiająca obrót czajnika
o 360°
• Automatyczny wyłącznik czajnika po

zagotowaniu wody
• Zabezpieczenie przed włączeniem
pustego czajnika
• Gniazdo czajnika wbudowane w tacę
główną znacząco zmniejsza ryzyko
kradzieży
• Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki z
wyjmowaną tacką ociekową
• Zintegrowany z tacą przybornik na
saszetki tj. kawę, cukier, herbatę
• Kubki oraz łyżeczki w cenie
15

Falbana do łóżka
Wymiary: 90x200x30
Materiał: bawełna
Kolor- biały

2

16

Narzuta na łóżko
materiał len
kolor -beżowy
Wymiary: 80x170

2

17

Szyna prosta dwutorowa PCV 240-300 cm 1

18

Zasłona
wykonana z materiału
nieprzepuszczającego światło, kolor beż/
kremowy
Wymiary 165x 252

2

19

Firanka
wykonana z delikatnego z materiału
przepuszczającego światło, typu woal,
kolor- ecru
Wymiary: 330x252 cm

1

20

Ramki na zdjęcia w ciemnej ramie do
powieszenia,
Wymiary: 20 x 30 cm

6

ŁAZIENKA
01

Umywalka półblatowa z otworem na
baterię + przelew
wymiary: 45x45 cm, biała

1

02

Bateria umywalkowa stojąca, korek typu
click-clack, głowica ceramiczna 35mm,
metalowy uchwyt z oznaczeniem ciepłej i
zimnej wody, aerator ukryty Cache z
ogranicznikiem 5l/min.

1

03

Miska wisząca wraz z deską
wolnoopadającą, otwarty system
spłukiwania bez tzw. rantu zapewniający
łatwiejsze utrzymanie higieny oraz
nieumożliwiający rozwój bakterii.
Wyposażona w specjalny system
montażowy bez widocznych otworów
przyłączeniowych.
Wymiary: 53,5x36,5 cm

1

04

Przycisk spłukujący do stelaża,
prostokątny, podwójny
kolor- chromowany
krawędzie prostokątne,
Materiał: ABS
Wymiary: 23x17x3,5

1

05

Stelaż podtynkowy do miski wc
1
Zbiornik w obudowie anty-kondensacyjnej
z dwu-funkcyjnym systemem spłukującym
3/6 l, zawór odcinający dopływ wody
G1/2”, zasilanie od góry
Wymiary: 350x 135/245 x 1100/1300 mm

06

Zestaw prysznicowy z baterią
termostatyczną z
zintegrowaną słuchawką oraz
deszczownicą
Deszczownica 200mm z regulacją kąta
ustawienia i ogranicznikiem przepływu
wodzy do 12l/min. Trzy-funkcyjna
słuchawka prysznicowa z ogranicznikiem
przepływu wody do 8l/min. Wąż dł. 1750
mm z zabezpieczeniem przeciwskrętnym
wykonany z materiału odpornego na
osadzanie się kamienia.

07

Kabina prysznicowa półokrągła.
1
Bezpieczne, hartowane szkło grubości 8
mm Szkło kabiny przeźroczyste pokryte w
standardzie powłoką IDEAL CLEAN
ułatwiającą utrzymanie czystości, Profile
aluminiowe w kolorze chrom, Wygodne
duże metalowe uchwyty drzwi w kolorze
chrom, Drzwi kabiny z funkcją ułatwiająca
czyszczenie "click & clean", możliwość
szybkiego odpięcia dolnej części drzwi,
wymiary: 80x80

08

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod
wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

09

Grzejnik łazienkowy, grzejnik rurowy z
1
wbudowaną grzałką elektryczną; zasilanie
lewe dolne
Wymiary 860x440 mm
Waga 9,34 kg
Zasilanie 400 W
Ciśnienie robocze 800kPa
Maks. Temp. Pracy do 82 st. C
Kolor- biały, RAL 9016

10

Lustro wiszące,
prostokątne w czarnej ramie
Wymiary: 50x70 cm
Materiał: szkło, tworzywo sztuczne

1

1

1

ZESTAWIENIE OŚWIATLENIA – POKÓJ NR 101 ARMARIUM
Lp.

Opis

Ilość

Zdjęcie

Strefa

1

Żyrandol
Moc: 40W,
Źródło światła(brak w
komplecie): E14 (3 szt.)żarówka dekoracyjna LED
Wymiary: 150 x 40(średnica)
Materiał: metal, lina konopna

1

B

2

Lampa sufitowa
1
Moc: 60W,
Źródło światła (brak w
komplecie): E27 (2szt)- żarówka
dekoracyjna LED
Wymiary: 36x16x36 cm
Materiał: stal lakierowana
czarna, szkło

A

3

Lampa biurkowa
Moc: 40W
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (1szt)
Wymiary: 34x18x26 cm
Materiał: stop metali

1

B

4

Lampa stojąca podłogowa
Moc: 40W
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (1szt)
Materiał: 135x23 cm
Materiał: metal
Kolor: czarny

1

B

5

Lampa stołowa
Moc: 40W
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (1szt)
Materiał: 60x28 cm
Materiał: lina konopna, abażur
lniany

2

B

6

Plafon łazienkowy
Moc: 20W
Źródło światła(brak w
komplecie): E14 (3szt)
Materiał: 9x40 cm
Materiał: stal lakierowana,
PMMA

1

C

7

Kinkiet
Materiał szkło, metal
Wymiary: 15x36 cm
Moc: 60W
Źródło światła (brak w
komplecie) E27 (2 szt.)

1

C

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – POKÓJ NR 101 ARMARIUM
Lp

MATERIAŁ

ZDJĘCIE

ILOŚĆ

01

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 3030-R

13 m2

02

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0500- N

68 m2

03

WYKŁADZINA DYWANOWA
Dekorowana geometrycznym wzorem w
beżowym odcieniu na tle w kolorze
bordowym/ ceglanym.
gramatura HL910

18 m2

05

Listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny
wysokość ok 60 mm

23 mb

06

PŁYTKA PODŁOGOWA
Drewnopodobna w naturalnym odcieniu,
widoczne słoje drewna.
Format 20,5 x 84 cm
Właściwości: rektyfikowana, klasa R4

2,42 m2

07

PŁYTKA ŚCIENNA
Płytka w kolorze białym z delikatną
strukturą. Wykończenie- mat
Format- 31 x 98 cm

12 m2

08

PŁYTKA ŚCIENNA
Płytka ścienna z delikatnym wzorem
geometrycznym, w kolorze białym.
Wykończenie matowe.
Format- 31 x 98 cm

5,2 m2

09

FOTOTAPETA
Przedstawiająca grzbiety starych ksiąg.
Źródło Adobe Stock, PLIK NR: 976535
szer.441cm
wys. 290cm

1 szt.
(13 m2)

10

DEKORACJE ŚCIENNE- OBRAZY
Wydruki w formacie A4, w kolorze,
przedstawiające średniowieczne
manuskrypty, oprawione w ramy.

6 szt.
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OPIS TECHNICZNY:
1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
-projekt wnętrza pokoju dwuosobowego typu superior–opis, rysunki techniczne
i wizualizacje
-projekt wnętrza łazienki –opis, rysunki techniczne i wizualizacje
1.2 Założenia projektowe
Główną koncepcją opracowanego projektu jest stworzenie pomieszczenia, którego
wyposażenie oraz zastosowane materiały będą przywoływały atmosferę
średniowiecznego klasztoru. Zabytkowa zabudowa hotelu została połączona ze
współczesną materią, aby stworzyć pomieszczenie funkcjonalne i użyteczne,
nie tracąc zabytkowego charakteru.
Idea projektowa zakłada, aby pomieszczenie nawiązywało poprzez akcenty
dekoracyjne do Celi Infirmierza, czyli opiekuna chorych w klasztorze.
Wystrój pomieszczenia:
-kremowy lub biały kolor na ścianach
-boazeria ze starych desek
-wzorzysta wykładzina dywanowa w bordowym kolorze
-motywy zielarskie w postaci starych rycin oprawionych w ramy, fototapeta oraz
dekoracje kwiatowe
mają stanowić nawiązanie do historii zabytkowego obiektu w którym mieści się hotel,
a także podkreślić kobiecy charakter wnętrza.
Integralną częścią projektu są meble i dekoracje widoczne na wizualizacjach
i Zestawieniu Wyposażenia. Ich forma, kolorystyka oraz materiał z którego je
wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom pożądany
przez projektanta charakter.
1.3 Zakres prac
-zabezpieczenie elementów stałych przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas
prac (drzwi, parapety, okna)
-uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach, przygotowanie powierzchni do
malowania i tapetowania
-zdemontowanie płytek ściennych i podłogowych oraz przygotowanie powierzchni
do położenia nowych płytek oraz wykładziny dywanowej
-rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych punktach
-przeróbka przyłącza grzejników wraz z wymianą grzejników oraz węzłów
sanitarnych.

4

1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
Na jedna ze ścian boazeria z postarzanych desek. Deski należy ułożyć poziomo,
w sposób na przemian, na uprzednio przygotowanym stelażu.
Ściany pomieszczenia malowane na kolor z próbnika NCS w kolorze S 0500-N –
jeden odcień na wszystkich ścianach. Farba o odpowiednich parametrach do
zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa 1 -odporność na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa 2-wg. PN EN 13300.
Na jednej ze ścian (dzieląca łazienkę od pokoju) fototapeta z przedstawieniem
suszonych ziół klejona do podłoża.
Dekoracja ścienna w postaci napisu „Cela Infirmiera”, wykonanego za pomocą
szablonu, czcionka gotycka. Napis należy wykonać na ścianie telewizyjnej nad
biurkiem.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Farba o odpowiednich
parametrach do zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa
1 -odporność na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa
2-wg. PN EN 13300.
1.4.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie wykładziny dywanowej o gramaturze HL 910. Wykładzina
wykończona listwą przypodłogową drewnianą w kolorze naturalnego dębu.
1.4.3 Stolarka
Drzwi wejściowe do pomieszczenia –pozostawić obecną formę. W zależności od stanu
drzwi –wypełnić ubytki, nierówności. Należy zachować istniejące okna i parapety.
1.4.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys.
04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
Projektuje się ułożenie płytek w dwóch rodzajach. Na ścianie z umywalką projektuje
się dekory w formacie 38x98. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione sposób na prosto, ułożone na wysokość 8 pełnych płytek. Na pozostałych
ścianach płytki bazowe w formacie 31 x 98 cm. Płytki imitujące kamień naturalny
o bardzo delikatnej strukturze kamienia naturalnego, w kolorze białym. Fuga do
dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki kładzione sposób na prosto, ułożone na
wysokość 8 pełnych płytek.
5

Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Ze względu na zastosowanie
w pomieszczeniu „mokrym” farba powinna mieć podwyższone parametry odporności
Istniejące płytki zdemontować i przygotować powierzchnię do położenia nowych
płytek.
1.5.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie płytek w formacie 20,5 x 84 cm. Płytki imitujące drewno,
w kolorze jasno brązowym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Blat pod
umywalkę wyłożony tym samym rodzajem płytek. Płytki kładzione w sposób na
przemian. Istniejące podłogi zdemontować i przygotować podłożę do położenia
nowych płytek.
1.5.3 Stolarka
Drzwi wejściowe– pozostawić obecną formę. W zależności od stanu drzwi –wypełnić
ubytki, nierówności.
1.5.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys.
04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt mebli
Szafa garderobiana dwudrzwiowa o wymiarach 201,8 x 132,2 x 55, wykonana z płyty
meblowej laminowanej w kolorze dębu rustykalnego lub naturo. Na prawym skrzydle
drzwi od strony zewnętrznej zaprojektowano nadruk w formie inskrypcji czcionką
gotycka, na drzwiach lewych od strony wewnętrznej należy umieścić lustro.
Szczegóły i detale opisane na Rys. 10- PROJEKT SZAFY
1.6.2 Projekt wezgłowie
Wezgłowie łóżka o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 130 cm. Wezgłowie
zakończone po bokach i od góry profilowana ramą drewnianą. Wnętrze wypełnione
pianką tapicerską i obite tkaniną w kolorze bezowym. Tkanina dekorowana
pikowaniem.
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RYS. 01 INWENTARYZACJA

45

445
144
179

188

Pow.3,07 m2
terakota
H:290 cm
70
200

127

ŁAZIENKA

POKÓJ

Pow.2,92 m2
deska podłogowa
H:290 cm

Pow.15,22 m2
deska podłogowa
H:290 cm

147

KORYTARZ

98

80
200

93

193

80
170

149

11

44

60

76

445

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 01
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

INWENTARYZACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

42

RYS. 02 ZMIANY BUDOWLANE

129

40

70
200

20

80

127

188

179

89

445

147

98

93

193
80
200

80
170

LEGENDA

149

nowoprojektowana zabudowa
z płyt GK

11

44

kolorem czerwonym oznaczono
elementy do usunięcia/ wyburzenia

60

76

445

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 02
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

ZMIANY BUDOWLANE
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 03 UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA

grzejnik

prysznic

stolik nocny

stolik nocny
pufa

umywalka

miska
ustępowa

łóźko
90x200

łóźko
90x200

stolik
kawowy

krzesło

szafa ubraniowa

telewizor

lampka
stołowa

pufa

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 03
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

B1
ramka pojedyńcza
grzałka elektryczna

30

ramka pozioma
podwójna h=60cm

B1

ramka pozioma
podwójna h=60cm

290

90
LEGENDA

175

C1

włącznik jednobiegunowy

h=120 cm
B1
A1

225

gniazdo pojedyńcze
gniazdo telewizyjne

h=120 cm

B1

SPIS OŚWIETLENIA/ STREFY

A1

ramka pozioma
podwójna h=30cm
ramka pojedyńcza
h=30cm

A- KORYTARZ
A1- plafon/ lampa wisząca

60

323
55

RTV

oświeltnie sufitowe/ kinkiet

60

C1

110

włacznik schodowy

ramka pionowa
podwójna h=120cm
gniazdo bryzgoszczelne
z kapką

45

60

C2h=195 cm

INT TEL

ramka pozioma
potrójna h=160cm

ramka pozioma
podwójna h=30cm

B- POKÓJ
B1- plafon/ lampa wisząca

RTV

C- ŁAZIENKA
C1- plafon
C2- kinkiet ścienny
gniazda wtykowe
umieszczone na h=160 cm w
osi do gniaz umieszczonych
poniżej

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 04
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

przyłącze
grzejnika

RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

40

odpływ liniowy

84

przyłącze
prysznica

przyłącze
miski wc

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca

45

70
200

55

przyłącze
umywalki

PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa
PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

80
200

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie dolne
wysokość 120 cm od podłogi
PRZYŁĄCZEGRZEJNIKA
grzejnik podokienny,

przyłącze
grzejnika

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 05
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG

63

337

70
200

181

445

POKÓJ/ KORYTARZ
WYKŁADZINA DYWANOWA
w kolorze bordowym o geometrycznym
wzorze
Pow. 18,14 m2
NR RF52754803
gramatura HL910
Wykończenie- listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny,ok 23mb

53

80
200
80
170

44

76

ŁAZIENKA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno o naturalnym
odcieniu
Pow. 3,07 m2
Format 20,5 x 84 cm

606

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 06
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

PROJEKT PODŁÓG
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

NCS S0500-N

RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN

boazeria za starych desek

FARBA ŚCIENNA
Pow. 49 m2
NCS S 0500-N
NCS S0500-N

fototapeta

70
200

ŚCIANY

NCS S0500-N
80
200

BOAZERIA ZE STARYCH DESEK
Pow. 13 m2
wymiary: 290 x 445
sposób ułożenia: deski ułożone poziomo,
na przemian
80
170

FOTOTAPETA
Pow. 3,24 m2
wymiary: 180 x 180

SUFIT

NCS S0500-N

FARBA ŚCIENNA (mat/ głąboki mat)
Pow. 18,40 m2
NCS S 0500-N

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 07
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
15,22
2,92
3,07

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony o 15cm

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

290

290

zabudowa stelaża
z płyt gk

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
wymiary: 60x46 cm, biała

grzejnik drabinkowy

170

170

sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony o 15cm

zabudowa stelaża
z płyt gk

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm

120

120

umywalka półblatowa
kabina prysznicowa
80 x 80 x 190

miska wc wisząca

169
189

20

20

25

KABINA PRYSZNICOWA,
kabina prysznicowa półokrągła nontowana bezpośrednio na
podłodze
wymiary: 80x80x190 cm
ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

144

45

144

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm
sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony o 15cm

sufit podwieszany z płyt
gk, obniżony o 15cm

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca
PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa

170

grzejnik drabinkowy
kabina prysznicowa
80 x 80 x 190

PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

290

lustro wiszące

120

zabudowa stelaża
z płyt gk

umywalka
półblatowa

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie dolne
wysokość 120 cm od podłogi

zabudowa z płyty gk
pod umywalkę

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

miska wc wisząca

127
169

42

168
169

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 08
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2

37

132

ŚCIANA

PŁYTKA ŚCIENNA
w białym kolorze z
geometrycznym wzorem
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: 4,30 m2

SUFIT
FARBA
Wzornik NCS S 0500-N
Powierzchnia: 6,30 m2

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

PODŁOGA/ ŚCIANA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno w naturalnym
odcieniu
Format 20,5 x 84 cm
Powierzchnia: 3,07 m2

61 10

Płytka podłogwa
Evo Ceramika
Kavik Brown
20,5x84 cm

290
248

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

177

290

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW:
ŚCIANY
PŁYTKA ŚCIENNA
imitująca kamień naturalny, w kolorze
bialym o delikatnej strukturze
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: ok 14 m2

20

20

25

189

144
189

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka półblatowa z otworem na baterię + przelew
wymiary: 60x46 cm, biała
BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

Płytka podłogwa
Evo Ceramika
Kavik Brown
20,5x84 cm

61 10

120

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Tex White Rekt
31x98 cm

127
169

42

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm
KABINA PRYSZNICOWA, SYNERGY, IDEAl (L6380EO)
kabina prysznicowa półokrągła, montowana bezpośrednio na
podłodze
wymiary: 80x80x190 cm

177

290

290

127

Płytka ścienna
Evo Ceramika
Felp White Rekt
31x98 cm

MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

88

81
169

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 09
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

202
130

2
42

lustro

192

202
8

Opracowanie:
Emilia Waś

160

RYS. 10

50
60

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 102

PROJEKT SZAFY

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

132

45

35

50

30

35

UWAGI:
Szafa o wymiarach:
wys.201,8 cm
szer. 132,2 cm
dł. 55 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- na drzwiach lewych od strony wewnętrznej
przytwierdzić lustro o wymiarach 50x130 cm
- na drzwiach prawych na zewnatrz wykonać
nadruk w formie inskrypcji; trzconka gotycka,
kolor czarny
- uchwyt do drzwi metalowe, kolor- czarny
- wyciąć otwór w plecach szafy na podłączenie
przewodu elektr. minibaru do pradu

20

35

55

132

124

miejsce na minibar
otwór w plecach szafy w celu
podłączenia do gniazda
elektrycznego

PUMA

35

miejsce na deskę do
prasowania oraz
stojak na wakizkę

RYS. 10 PROJEKT MEBLI

30

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA- POKÓJ NR 102 CELA INFIRMIERZA

Lp.

Opis

Ilość
POKÓJ

01

Łóżko hotelowe kontynentalne
2
Wymiary 90 x 200 40 cm Stelaż łóżka
tapicerowany, wypełniony pianką. Płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E1. Materac ze sprężynami bonell

02

Materac hotelowy, Typ- spreżynowo-piankowy, 2
dwustronny, twardość średnia. Wysokość 21 cm

03

Szafa na ubrania wyposażona w półki, szuflady 1
oraz wieszaki.
Kolor naturalny dąb, nadruk na drzwiach
Wymiary: 201 x 132 x 55

04

Szafka nocna
Luna
Metalowa konstrukcja z prostokątnym blatem.
Materiał: metal, płyta meblowa
Kolor; stelaż- czarny, blat- dąb naturalny
Wymiary: 30x40x52 cm

2

05

Biurko
Hans
Metalowa konstrukcja z prostokątnym blatem.
Materiał: metal, drewno
Kolor; drewno naturalne, czarny
Wymiary: 85x120x45cm

1

06

Krzesło
Carmen, Folke,
kolor- czarny
Materiał; lity dąb
Wymiary: 54x76x52 cm

1

Zdjęcie

07

Stolik okrągły
Kodia,
Wymiary: 60 x 36 cm
Materiał: metal, drewno

08

Wezgłowie
1
tapicerowany zagłówek, zdobiony pikowaniem
w drewnianej ramie
Wymiary: 240x130 cm

09

Sejf pokojowy
1
• Wymiary zewnętrzne : H200 x W420 x D370
mm
• Wymiary wewnętrzne: H190 x W410 x D340
mm
• Waga: 13 kg • Wycinana laserowo obudowa
sejfu • Wzmocnione spawane zawiasy •
Wbudowane oświetlenie wewnętrzne
• Grubość blachy (panel): 5 mm
• Grubość blachy (sejf): 2 mm
• Wnętrze wyłożone wykładziną ochronną •
Drzwi otwierane prawostronnie lub
lewostronnie
• Zamek z klawiaturą na dowolnie wybrany kod
od 3 do 6 cyfr
• Wbudowana pamięć do 250 ostatnio
wykonanych operacji
• Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej, 4 w
podstawie
• Otwieranie awaryjne kluczem mechanicznym
• Gwarancja: 36 miesięcy

10

Telewizor hotelowy 40 cali
1
Panel LED Przekątna ekranu 40 cali
Technologia HD Full HD Rozdzielczość 1920 x
1080 (HD 1080) Proporcje obrazu 16:9 Jasność
300 cd/m² Tuner TV • Analogowy • DVB-T
MPEG-2 • DVB-C Smart TV Nie Obsługa 3D
Nie Moc głośników (sumaryczna) 20 W

11

Minibar hotelowy:• Wymiary zewnętrzne:
1
H485 x W385 x D385 mm • Waga: 10 kg •
Pojemność: 28L • Klasa energetyczna: A+
• Regulacja temperatury: system regulacji
Fuzzy Logic - niskie zużycie energii na
poziomie 0,269 kWh/24h • Chłodzenie: bardzo
wytrzymały termoelektryczny
• Brak części ruchomych, praca urządzenia w
100% bez szumów i drgań • Wbudowane
oświetlenie i zamek na klucz • Zamienne drzwi
(otwieranie prawostronne lub lewostronne) •
Brak freonu (FCKW)
• Certyfikaty: CE, RoHS, ETL • Gwarancja: 36
miesięcy

1

12

Suszarka łazienkowa:• Wymiary: H170 x W110 1
x D55 mm • Moc 1800W • 2 - stopniowa
regulacja siły nawiewu • 3 - stopniowa
regulacja temperatury nawiewu
• Bezpieczne uruchamianie włącznikiem
dotykowym • Wbudowane zabezpieczenie
przed przegrzaniem • Dodatkowe gniazdo
umożliwiające podłączenie wielu urządzeń
elektrycznych • Obudowa wykonana z trwałego
tworzywa ABS • Cicha praca urządzenia
• Elegancki wygląd i solidna konstrukcja •
Certyfikat CE i RoHS
• Gwarancja: 24 miesiące
KOLORYSTYKA: biały z wykończeniem
chromowanym

13

Żelazko hotelowe:• Wolnostojąca deska do
1
prasowania z żelazkiem
• Waga zestawu: 6 kg • Wymiary deski
złożonej: H1360 x W360 mm
• Powierzchnia do prasowania: H1020 x W350
mm • Posiada 7 parametrów ustawień
wysokości - maksymalna wysokość deski 880
mm • Niezwykle wygodna w
przechowywaniu • Pokrowiec wykonany z
materiału odpornego na działanie wysokiej
temperatury
• Czujnik ruchu w żelazku: żelazko
pozostawione bez ruchu na stopie wyłączy się
po 30 sekundach, pozostawione w pozycji
pionowej po 5 minutach • Możliwość
zawieszenia w szafie • Deska posiada specjalny
hak na garderobę
• Pełna integracja deski z żelazkiem
• Posiada zabezpieczenie antykradzieżowe
żelazka
• Deska malowana metodą proszkową wyjątkowo odporna

14

Zestaw powitalny
1
• Wymiary tacy głównej: H40 x W460 x D200
mm
• Taca główna wykonana z drewna odpornego
na zabrudzenia, plamy oraz wysoką
temperaturę
• Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o
pojemności 1L na stałe zintegrowany z tacą
• Moc czajnika 1250-1500W - płyta grzewcza
• Podstawka umożliwiająca obrót czajnika o
360°
• Automatyczny wyłącznik czajnika po
zagotowaniu wody
• Zabezpieczenie przed włączeniem pustego
czajnika
• Gniazdo czajnika wbudowane w tacę główną
znacząco zmniejsza ryzyko kradzieży
• Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki z
wyjmowaną tacką ociekową
• Zintegrowany z tacą przybornik na saszetki tj.
kawę, cukier, herbatę
• Kubki oraz łyżeczki w cenie

15

Falbana do łóżka
Wymiary: 90x200x30
Materiał: bawełna
Kolor- biały

2

16

Narzuta na łóżko
materiał len
kolor -beżowy
Wymiary: 80x170

2

17

Szyna prosta dwutorowa PCV 240-300 cm

1

18

Zasłona
wykonana z materiału nieprzepuszczającego
światło, kolor beż/ kremowy
Wymiary 165x 252

2

19

Firanka
wykonana z delikatnego z materiału
przepuszczającego światło, typu woal, kolorecru
Wymiary: 330x252 cm

1

20

Ramki na zdjęcia w ciemnej ramie do
powieszenia,
Wymiary: 20 x 30 cm

6

21

Skrzynka dekoracyjna drewniana do
powieszenia jako płka
Materiał: drewno iglaste
Wymiary: 40 x 50 x 15 cm

2

22

Dekoracja w postaci sztucznej lawendy w
metalowej doniczce.

3

ŁAZIENKA
01

UMYWALKA CONNECT SPHERE IDEAL
(E806501)
umywalka półblatowa z otworem na baterię +
przelew
wymiary: 45x45 cm, biała

1

02

BATERIA UMYWALKOWA CERALINE,
IDEAL (BC186)
bateria umywalkowa stojąca, korek typu clickclack, głowica ceramiczna 35mm, metalowy
uchwyt z oznaczeniem ciepłej i zimnej wody,
aerator ukryty Cache z ogranicznikiem 5l/min.

1

03

MISKA WC TESI RIMLESS, IDEAL (T3503)
miska wisząca wraz z deską wolnoopadającą,
otwarty system spłukiwania bez tzw. rantu
zapewniający łatwiejsze utrzymanie higieny
oraz nieumożliwiający rozwój bakterii.
Wyposażona w specjalny system montażowy
bez widocznych otworów przyłączeniowych.
Wymiary: 53,5x36,5 cm

1

04

Przycisk spłukujący do stelaża
W3708AA, Ideal
przycisk spłukujący prostokątny, podwójny
kolor- chromowany
krawędzie prostokątne,
Materiał: ABS
Wymiary: 23x17x3,5

1

05

Stelaż podtynkowy do miski wc
Zbiornik w obudowie anty-kondensacyjnej z
dwu-funkcyjnym systemem spłukującym 3/6 l,
zawór odcinający dopływ wody G1/2”,
zasilanie od góry
Wymiary: 350x 135/245 x 1100/1300 mm

06

STSTEM NATRYSKOWY IDEALRAIN
1
SOFT, IDEAL (A5686)
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną z
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą
Deszczownica 200mm z regulacją kąta
ustawienia i ogranicznikiem przepływu wodzy
do 12l/min. Trzy-funkcyjna słuchawka
prysznicowa z ogranicznikiem przepływu wody
do 8l/min. Wąż dł. 1750 mm z zabezpieczeniem
przeciwskrętnym wykonany z materiału
odpornego na osadzanie się kamienia.

07

KABINA PRYSZNICOWA
1
SYNERGY, IDEAL (L6386)
Bezpieczne, hartowane szkło grubości 8 mm
Szkło kabiny przeźroczyste pokryte w
standardzie powłoką IDEAL CLEAN
ułatwiającą utrzymanie czystości, Profile
aluminiowe w kolorze chrom, Wygodne duże
metalowe uchwyty drzwi w kolorze chrom,
Drzwi kabiny z funkcją ułatwiająca czyszczenie
"click & clean", możliwość szybkiego odpięcia
dolnej części drzwi, wymiary: 80x80

08

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod
wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

1

09

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY MANTIS ONE,
TERMA
grzejnik rurowy z wbudowaną grzałką
elektryczną; zasilanie lewe dolne
Wymiary 860x440 mm
Waga 9,34 kg
Zasilanie 400 W
Ciśnienie robocze 800kPa
Maks. Temp. Pracy do 82 st. C
Kolor- biały, RAL 9016

1

10

Lustro wiszące,
prostokątne w czarnej ramie
Wymiary: 50x70 cm
Materiał: szkło, tworzywo sztuczne

1

1

ZESTAWIENIE OŚWIATLENIA – POKÓJ NR 102 CELA INFIRMIERZA
p.

Opis

Ilość

Zdjęcie

Strefa

1

Żyrandol
Rope Globo, IL MIO
Moc: 40W,
Źródło światła(brak w
komplecie): E14 (3 szt)żarówka dekoracyjna LED
Wymiary:150x40(średnica
Materiał: metal, lina konopna

1

A

2

Lampa sufitowa
1
Faro 49392, Eglo
Moc: 60W,
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (2szt)- żarówka
dekoracyjna LED
Wymiary: 36x16x36 cm
Materiał: stal lakierowana
czarna, szkło

B

3

Lampa biurkowa
Pablo MT-HN2088 BL+RC,
Italux.
Moc: 40W
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (1szt)
Wymiary: 34x18x26 cm
Materiał: stop metali

1

A

4

Lampa stojąca
Marc 2275, Rabalux
Moc: 40W
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (1szt)
Materiał: 135x23 cm
Materiał: metal
Kolor: czarny

1

A

5

Lampa stołowa
Rope knot tableLOFT113T0219E, Al
Moc: 40W
Źródło światła(brak w
komplecie): E27 (1szt) x 2
Materiał: 60x28 cm
Materiał: lina konopna, abażur
lniany

2

A

6

Plafon łazienkowy
Arena White, nr kat. 6724
Nowodvorski
Moc: 20W
Źródło światła(brak w
komplecie): E14 (3szt)
Materiał: 9x40 cm
Materiał: stal lakierowana,
PMMA

1

C

7

Kinkiet
Eufrat 679 czarny,
Argon
Materiał szkło, metal
Wymiary: 15x36 cm
Moc: 60W
Źródło światła (brak w
komplecie) E27 (2 szt.)

1

C

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – POKÓJ NR 102 CELA INFIRMIERZA
Lp

MATERIAŁ

ZDJĘCIE

ILOŚĆ

01

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 3030-R

13 m2

02

WYKŁADZINA DYWANOWA
Dekorowana geometrycznym wzorem
w beżowym odcieniu na tle w kolorze
bordowym/ ceglanym.
Pow. 18 m2
gramatura HL910

18 m2

03

Listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny
wysokość ok 60 mm

23 mb

04

PŁYTKA PODŁOGOWA
Imitująca drewno w jasnym, naturalnym
odcieniu z widocznymi słojami drewna.
Format 20,5 x 84 cm
Właściwości: rektyfikowana, klasa R4

2,42 m2

05

PŁYTKA ŚCIENNA
Imitująca kamień o delikatnej strukturze
w białym kolorze, wykończenie
matowe.
Format- 31 x 98 cm

12 m2

06

PŁYTKA ŚCIENNA
Dekor o geometrycznym wzorze w
białym kolorze, wykończenie matowe.
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: 4,30 m2

5,2 m2

07

Boazeria ze starych desek
deski układane poziomo, na przemian
szer.445cm
wys. 290cm

13 m2

08

DEKORACJE ŚCIENNE- OBRAZY
Wydruki w formacie A4, w kolorze,
przedstawiające średniowieczne
zielniki, oprawione w ramy.

6 szt.

09

FOTOTAPETA
Przedstawiająca wiszące suszone zioła.
wymiary: 180 x 180 cm
Źródło: Adobe Stock,
PLIK NR: 196455796

1 szt

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA
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NR 124
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INWESTOR: HOTEL PODKLASZTORZE,
UL. WŁ. JAGIEŁŁY 1, SULEJÓW
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OPIS TECHNICZNY:
1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
-projekt wnętrza pokoju dwuosobowego typu superior–opis, rysunki techniczne
i wizualizacje
-projekt wnętrza łazienki –opis, rysunki techniczne i wizualizacje
1.2 Założenia projektowe
Główną koncepcją opracowanego projektu jest stworzenie pomieszczenia, którego
wyposażenie oraz zastosowane materiały będą przywoływały atmosferę
średniowiecznego klasztoru. Zabytkowa zabudowa hotelu została połączona ze
współczesną materią, aby stworzyć pomieszczenie funkcjonalne i użyteczne,
nie tracąc zabytkowego charakteru.
Idea projektowa zakłada, aby pomieszczenie miało charakter męski, bowiem będzie
nawiązywało do postaci Komendariusza Sulejowskiego- Otto Schenkinga.
Wystrój pomieszczenia:
-kremowy lub biały kolor na ścianach
-tapeta z efektem starego tynku
-wzorzysta wykładzina dywanowa o efekcie postarzanej tkaniny
-nawiązania historyczne do postaci Otto Schenkinga w formie fototapety
przedstawiające kartusz herbowy
mają stanowić nawiązanie do historii zabytkowego obiektu w którym mieści się hotel,
a także podkreślić kobiecy charakter wnętrza.
Integralną częścią projektu są meble i dekoracje widoczne na wizualizacjach oraz
w Zestawieniu Wyposazenia. Ich forma, kolorystyka oraz materiał z którego je
wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom pożądany
przez projektanta charakter.
1.3 Zakres prac
-zabezpieczenie elementów stałych przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas
prac (drzwi, parapety, okna)
-uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach, przygotowanie powierzchni
do malowania i tapetowania
-zdemontowanie płytek ściennych i podłogowych oraz przygotowanie powierzchni
do położenia nowych płytek oraz wykładziny dywanowej
-według oceny wykonawcy wymiana zabudowy płyt g-k w łazience
-rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych miejscach
-przeróbka przyłącza grzejników, wymiana grzejników oraz likwidacja węzła
sanitarnego w pokoju SPA

4

1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
Ściany pomieszczenia malowane na kolor z próbnika NCS w kolorze S 0502-Y –
jeden odcień na wszystkich ścianach. Farba o odpowiednich parametrach do
zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa 1 -odporność na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa 2-wg. PN EN 13300.
Jedna ze ścian wykończona na całej powierzchni fototapetą w dwóch rodzajach:
imitacją starego tynku oraz fototapeta z przedstawianiem zabytkowego założenia
klasztornego w Sulejowie.
Na jedna ze ścian nad sofą naklejka ścienna na folii transparentnej z przedstawieniem
kartuszu herbowego.
Dekoracja ścienna w postaci napisu „Cela Otto Schenkinga”, wykonanego za pomocą
szablonu, czcionka gotycka. Napis należy wykonać nad łóżkiem.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N o odpowiednich parametrach do
zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa 1 -odporność na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa 2-wg. PN EN 13300.
1.4.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie wykładziny dywanowej o gramaturze HL 910. Wykładzina
wykończona listwą przypodłogową drewnianą w kolorze naturalnego dębu.
1.4.3 Stolarka
Drzwi wejściowe do pomieszczenia –pozostawić obecną formę. W zależności od stanu
drzwi –wypełnić ubytki, nierówności. Należy zachować istniejące okna i parapety.
1.4.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys.
04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
Projektuje się ułożenie płytek w trzech rodzajach. W części prysznicowej na trzech
ścianach projektuje się płytki imitujące czarny marmur w formacie 60x60 cm. Fuga
do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki kładzione sposób na prosto, ułożone
do sufitu. Na ścianie z umywalką projektuje się płytki podłogowe imitujące drewno
w formacie 20x120. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki kładzione
sposób na prosto, ułożone do sufitu. Na pozostałych ścianach płytki w formacie 31 x
98 cm. Płytki imitujące kamień naturalny o bardzo delikatnej strukturze kamienia
naturalnego, w kolorze białym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
5

kładzione sposób na prosto, ułożone do sufitu.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Ze względu na zastosowanie
w pomieszczeniu „mokrym” farba powinna mieć podwyższone parametry odporności
Istniejące płytki zdemontować i przygotować powierzchnię do położenia nowych
płytek.
1.5.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie płytek w formacie 20 x 120 cm. Płytki imitujące drewno,
w kolorze brązowym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki kładzione
w sposób na prosto. Istniejące podłogi zdemontować i przygotować podłożę do
położenia nowych płytek.
1.5.3 Stolarka
Drzwi wejściowe– pozostawić obecną formę. W zależności od stanu drzwi –wypełnić
ubytki, nierówności.
1.5.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys.
04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.

1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt mebli
Szafa garderobiana dwudrzwiowa o wymiarach 201,8 x 132,2 x 55, wykonana z płyty
meblowej laminowanej w kolorze dębu rustykalnego lub naturo. Na prawym skrzydle
drzwi od strony zewnętrznej zaprojektowano nadruk w formie inskrypcji czcionką
gotycka, na drzwiach lewych od strony wewnętrznej należy umieścić lustro.
Szczegóły i detale opisane na Rys. 10- PROJEKT SZAFY
Szafka łazienkowa z półką o wymiarach wys.75 cm, szer.60 cm, gł. 46cm. Szafka na
czterech prostych nóżkach zwężających się ku dołowi. Mebel wykonany z litego
drewna lub płyty laminowanej odpornej na wilgoć w kolorze dębu rustykalnego lub
naturalnego. Szczegóły i detale opisane na Rys. 11- PROJEKT SZAFKI
ŁAZIENKOWEJ.

1.6.2 Projekt wezgłowie
Wezgłowie łóżka o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 130 cm. Wezgłowie
zakończone po bokach i od góry profilowana ramą drewnianą. Wnętrze wypełnione
pianką tapicerską i obite tkaniną w kolorze jasno brązowym. Tkanina dekorowana
pikowaniem.
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RYS. 01 INWENTARYZACJA
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Pow. 23,66 m2
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H:250 cm

158
186
Pow. 2,77 m2

100

190

220

gres/ terakota
H:250 cm

558

88

44

10

60
200

28

POKÓJ DWUOS.

101

191

KORYTARZ

Pow. 4,10 m2
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SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 01
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,66
4,10
2,77

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

INWENTARYZACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50
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RYS. 02 ZMIANY BUDOWLANE

21

LEGENDA
kolorem czerwonym oznaczono
elementy do usunięcia/ wyburzenia
istniejąca zabudowa z płyt GK

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 02
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,66
4,10
2,77

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

ZMIANY BUDOWLANE
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 03 UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA

telewizor
biurko

lampka
stołowa

szafa na ubrania
krzesło

fotel
stolik
pomocniczy
szezlong

łóżko 90x200

łóżko 90x200

umywalka

miska
ustępowa

sofa dwuosobowa
drzwi prysznicowe
bateria
prysznicowa

szafka
nocna

szafka
nocna

odpływ liniowy

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 03
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH

TEL

INT

ramka pozioma
podwójna h=30cm

RTV

ramka pozioma
potrójna h=160cm

112

355

50

ramka pojedyńcza
h=30cm

55

ramka pozioma
podwójna h=30cm

gniazda wtykowe
umieszczone na h=160 cc w
osi do gniaz umieszczonych
poniżej

B1
A1

A1

h=120 cm

LEGENDA
274

włącznik jednobiegunowy

75

100

włacznik schodowy

C2

B1

h=120 cm

gniazdo pojedyńcze

C2

h=140 cm

gniazdo telewizyjne

ramka pionowa
podwójna h=120cm
gniazdo bryzgoszczelne z kapką

83

C2

RTV

oświeltnie sufitowe/ kinkiet

240

74

C1

15

62

ramka pojedyńcza
grzałka elektryczna

15

C1

SPIS OŚWIETLENIA

h=140 cm

A- KORYTARZ
A1- plafon/ lampa wisząca
ramka pozioma
podwójna h=60cm

30

B1

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

270

B- POKÓJ
B1- plafon/ lampa wisząca

ramka pozioma
podwójna h=60cm

C- ŁAZIENKA
C1- plafon
C2- kinkiet ścienny

B1

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 04
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,66
4,10
2,77

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50
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przyłącze
grzejnika

55

przyłącze
umywalki

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca
PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa
PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

44

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie lewe dolne
wysokość nie zmieniona

przyłącze
prysznica

PRZYŁĄCZEGRZEJNIKA
grzejnik podokienny, podłączenie prawe boczne

44

80
200

przyłącze
grzejnika

RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

odpływ liniowy

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"
- NALEZY USUNĄĆ W POKOJU PRZYŁACZE UMYWALKI

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 05
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,66
4,10
2,77

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

14

RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG

749

104

12

101
140

30
425

60
200

105

ŁAZIENKA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno o ciepłym odcieniu
Pow. 1,9 m2
Format 20 x 120 cm

220

80
200

POKÓJ/ KORYTARZ
WYKŁADZINA DYWANOWA
w beżowym kolorze o efekcie
postarzanej tkaniny, z geometrycznym
wzorem
Pow. 28 m2
gramatura HL910
Wykończenie- listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny,ok 23mb

PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca czarny marmur z delikatnym
białym użyleniem
Pow. 0,88 m2
Format 60 x 60 cm

558

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 06
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,66
4,10
2,77

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

PROJEKT PODŁÓG
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN

ŚCIANY
tapeta

fototapeta

NCS S0502-Y

FARBA ŚCIENNA
Pow. 46 m2
NCS S 0502-Y

80
200

FOTOTAPETA
Pow. 6,25 m2
wymiary: 250 x 250

FOTATAPETA
Pow. 12,13 m2
wymiary: 485 x 250

101
140

60
200

NCS S0502-Y

NCS S0502-Y

NAKLEJKA ŚCIENNA
na foli transparentnej

SUFIT
FARBA ŚCIENNA (mat/ głąboki mat)
Pow. 28 m2
NCS S 0500-N
NCS S0502-Y

naklejka ścienna

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 07
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,66
4,10
2,77

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2

zabudowa gk

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

zabudowa gk

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
lustro wiszące
prostokątne

drzwi
wewnętrzne

MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

250

250

kinkiet
gniazdo wtykowe
włacznik światła

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm

umywalka wiszaca
z baterią
umywalkową
+ szafka

28

107

158

DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi skrzydłowe, do wnęki
wymiary: 100x200 cm
ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

88

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm

195

186

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca
PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa

zabudowa gk

zabudowa gk

PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

system prysznicowy
z deszczownicą

system prysznicowy
z deszczownicą

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie lewe dolne
wysokość nie zmieniona

250

250

drzwi szklane

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

miska ustępowa

miska ustępowa

88

53
185

44

21

100

65
186

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 08
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW:
ŚCIANY
PŁYTKA ŚCIENNA
w bialym kolorze, imitujaca kamień
naturalny o delikatnej strukturze
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: ok 8 m2
PODŁOGA/ ŚCIANA
PŁYTKA ŚCIENNA
imitująca czarny marmur z
delikatnym białym użyleniem
Format- 60 x 60 cm
Powierzchnia: 3,65 m2
Płytka podłogowa
Evo Ceramika, Cava Brown Rekt
format 20 x 120 cm

250

250

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

Płytka podłogowa
Ceramstic, Marvos GRS 308
format 60 x 60 cm

28

107

158

FARBA
Wzornik NCS S 0500-N
Powierzchnia: 2,71 m2
PODŁOGA/ ŚCIANA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno o naturalnym,
ciepłym odcieniu
Format 20 x 120 cm
Powierzchnia: 2,71 m2
WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

88
195

186

SUFIT

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm
Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm
250

250

Płytka podłogowa
Ceramstic, Marvos GRS 308
format 60 x 60 cm

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm
DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi skrzydłowe, do wnęki
wymiary: 100x200 cm
ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm

Płytka podłogowa
Ceramstic, Marvos GRS 308
format 60 x 60 cm

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com
88

53
185

44

21

100

65
186

RYS. 09
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

202
130

2
42

lustro
202

192
8

Opracowanie:
Emilia Waś

160

RYS. 10

50
60

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

PROJEKT SZAFY

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

132

45

35

50

30

35

UWAGI:
Szafa o wymiarach:
wys.201,8 cm
szer. 132,2 cm
dł. 55 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- na drzwiach lewych od strony wewnętrznej
przytwierdzić lustro o wymiarach 50x130 cm
- na drzwiach prawych na zewnatrz wykonać
nadruk w formie inskrypcji; trzconka gotycka,
kolor czarny
- uchwyt do drzwi metalowe, kolor- czarny
- wyciąć otwór w plecach szafy na podłączenie
przewodu elektr. minibaru do pradu

20

35

55

132

124

miejsce na minibar
otwór w plecach szafy w celu
podłączenia do gniazda
elektrycznego

PUMA

35

miejsce na deskę do
prasowania oraz
stojak na wakizkę

RYS. 10 PROJEKT MEBLI

30

38
20
15
38
2
20

Opracowanie:
Emilia Waś

RYS. 11

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 124

Szafka pod umywalkę o wymiarach:
wys.75 cm
szer. 60 cm
gł. 46 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- nogi meble lekko zwężajace ku dołowi
- półka na wysokości ok 20 cm od podłogi
- wymiary sprawdzić i dostosować do umywalki
CONNECTAIR CUBE 60 cm, IDEAL (E0742)

PROJEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

75
2
46

60

RYS. 11 PROJEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

15

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA- POKÓJ NR 124
KOMNATA KOMENDARIUSZA OTTO SCHENKINGA

Lp.

Ilość

Opis

POKÓJ
01

Łóżko hotelowe kontynentalne
Wymiary 90 x 200 40 cm Stelaż łóżka
tapicerowany, wypełniony pianką. Płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3warstwowej płyty wiórowej w klasie
higieny E-1. Materac ze sprężynami bonell

2

02

Materac hotelowy, Typ- spreżynowopiankowy, dwustronny, twardość średnia.
Wysokość 21 cm

2

03

Szafa na ubrania wyposażona w półki,
szuflady oraz wieszaki. Wykonana na
wymiar.
Kolor naturalny dąb, nadruk na drzwiach
Wymiary: 201,8x132x55

1

04

Stolik nocny
mebel w kolorze naturalnego drewna z
szufladą i metalowym okuciem. Kształt
blatu- prostokątny
Wymiary: 33,5x52,5x25
Kolor: drewniany, brązowy

2

05

Sekretarzyk
drewniany sekretarzyk wyposażony w
szuflady z metalowymi okuciami oraz
półkami.
Wymiary: 90x90x50 cm
Kolor: drewniany, miodowy.
Materiał: palisander

1

06

Sofa rozkładana z funkcją spania typu belg, 1
zdejmowany pokrowiec w kolorze
beżowym. Powierzchnia spania: 113x179
Wymiary: 180x92x94
Materiał: wypełnienie pianka i sprężyny,
oparcie poduszki kopertowe.
Kolor obicia- beżowy

Zdjęcie

07

Krzesło
kolor- czarny
Materiał; lity dąb
Wymiary: 54x76x52 cm

1

08

Stolik okrągły
Wymiary: 60 x 36 cm
Materiał: metal, drewno

1

09

Fotel tapicerowany wykończone tkaniną w 1
beżowym kolorze- Aspen nr 23, Oparcie
pikowane, wykończone na oparciu i
podłokietnikach ćwiekami.
Materiał: drewno, wysokoelastyczna pianka,
tkanina obiciowa.
Wymiary: 93x102x53 cm

10

Szezlong
1
Siedzisko profilowane, wykonane z pianki i
tkaniny tapicerskiej.
Wymiary: 64x89x158cm
Pokryty tkanina Aspen nr 23 w kolorze
brązowym- wytrzymałym na przetarcia,
posiadającym zmniejszone wchłanianie
płynów.

11

Wezgłowie
tapicerowany zagłówek, zdobiony
pikowaniem w drewnianej ramie
Wymiary: 240x130 cm

12

Sejf pokojowy
1
• Wymiary zewnętrzne : H200 x W420 x
D370 mm
• Wymiary wewnętrzne: H190 x W410 x
D340 mm
• Waga: 13 kg • Wycinana laserowo
obudowa sejfu • Wzmocnione spawane
zawiasy • Wbudowane oświetlenie
wewnętrzne
• Grubość blachy (panel): 5 mm
• Grubość blachy (sejf): 2 mm
• Wnętrze wyłożone wykładziną ochronną •
Drzwi otwierane prawostronnie lub
lewostronnie
• Zamek z klawiaturą na dowolnie wybrany
kod od 3 do 6 cyfr
• Wbudowana pamięć do 250 ostatnio
wykonanych operacji

1

• Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej, 4
w podstawie
• Otwieranie awaryjne kluczem
mechanicznym
• Gwarancja: 36 miesięcy
13

Telewizor hotelowy 40 cali
Panel LED Przekątna ekranu 40 cali
Technologia HD Full HD Rozdzielczość
1920 x 1080 (HD 1080) Proporcje obrazu
16:9 Jasność 300 cd/m² Tuner TV •
Analogowy • DVB-T MPEG-2 • DVB-C
Smart TV Nie Obsługa 3D Nie Moc
głośników (sumaryczna) 20 W

1

14

Minibar hotelowy:• Wymiary zewnętrzne:
1
H485 x W385 x D385 mm • Waga: 10 kg •
Pojemność: 28L • Klasa energetyczna: A+
• Regulacja temperatury: system regulacji
Fuzzy Logic - niskie zużycie energii na
poziomie 0,269 kWh/24h • Chłodzenie:
bardzo wytrzymały termoelektryczny
• Brak części ruchomych, praca urządzenia
w 100% bez szumów i drgań • Wbudowane
oświetlenie i zamek na klucz • Zamienne
drzwi (otwieranie prawostronne lub
lewostronne) • Brak freonu (FCKW)
• Certyfikaty: CE, RoHS, ETL • Gwarancja:
36 miesięcy

15

Suszarka łazienkowa:• Wymiary: H170 x
W110 x D55 mm • Moc 1800W • 2 stopniowa regulacja siły nawiewu • 3 stopniowa regulacja temperatury nawiewu
• Bezpieczne uruchamianie włącznikiem
dotykowym • Wbudowane zabezpieczenie
przed przegrzaniem • Dodatkowe gniazdo
umożliwiające podłączenie wielu urządzeń
elektrycznych • Obudowa wykonana z
trwałego tworzywa ABS • Cicha praca
urządzenia
• Elegancki wygląd i solidna konstrukcja •
Certyfikat CE i RoHS
• Gwarancja: 24 miesiące
KOLORYSTYKA: biały z wykończeniem
chromowanym

16

Żelazko hotelowe:• Wolnostojąca deska do 1
prasowania z żelazkiem
• Waga zestawu: 6 kg • Wymiary deski
złożonej: H1360 x W360 mm
• Powierzchnia do prasowania: H1020 x
W350 mm • Posiada 7 parametrów ustawień
wysokości - maksymalna wysokość deski
880 mm • Niezwykle wygodna w
przechowywaniu • Pokrowiec wykonany z
materiału odpornego na działanie wysokiej
temperatury
• Czujnik ruchu w żelazku: żelazko
pozostawione bez ruchu na stopie wyłączy
się po 30 sekundach, pozostawione w
pozycji pionowej po 5 minutach •
Możliwość zawieszenia w szafie • Deska

1

posiada specjalny hak na garderobę
• Pełna integracja deski z żelazkiem
• Posiada zabezpieczenie antykradzieżowe
żelazka
• Deska malowana metodą proszkową wyjątkowo odporna
17

Zestaw powitalny
1
• Wymiary tacy głównej: H40 x W460 x
D200 mm
• Taca główna wykonana z drewna
odpornego na zabrudzenia, plamy oraz
wysoką temperaturę
• Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o
pojemności 1L na stałe zintegrowany z tacą
• Moc czajnika 1250-1500W - płyta
grzewcza
• Podstawka umożliwiająca obrót czajnika o
360°
• Automatyczny wyłącznik czajnika po
zagotowaniu wody
• Zabezpieczenie przed włączeniem pustego
czajnika
• Gniazdo czajnika wbudowane w tacę
główną znacząco zmniejsza ryzyko
kradzieży
• Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki z
wyjmowaną tacką ociekową
• Zintegrowany z tacą przybornik na
saszetki tj. kawę, cukier, herbatę
• Kubki oraz łyżeczki w cenie

18

Falbana do łóżka
Wymiary: 90x200x30
Materiał: bawełna
Kolor- biały

2

19

Narzuta na łóżko
materiał futerkowy
kolor- brąz
Wymiary: 80x170

2

20

Szyna prosta dwutorowa PCV 240-300 cm

1

21

Zasłona
2
wykonana z materiału nieprzepuszczającego
światło, kolor- ciemna czerwień
Wymiary 165x 252

22

Firanka
wykonana z delikatnego z materiału
przepuszczającego światło, typu woal,
kolor- ecru
Wymiary: 330x252 cm

1

23

Poszewki na poduszkę
wymiary: 45 x 45 cm
Kolor: krata bordowa oraz krata grafitowobordowa
Cecha: żakard, matowa
Materiał: poliester

5

ŁAZIENKA
01

Umywalka wisząca z otworem na baterię +
przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

1

02

Bateria umywalkowa stojąca, korek typu
click-clack, głowica ceramiczna 35mm,
metalowy uchwyt z oznaczeniem ciepłej i
zimnej wody, aerator ukryty Cache z
ogranicznikiem 5l/min.

1

03

Miska wisząca wraz z deską
wolnoopadającą, otwarty system
spłukiwania bez tzw. rantu zapewniający
łatwiejsze utrzymanie higieny oraz
nieumożliwiający rozwój bakterii.
Wyposażona w specjalny system
montażowy bez widocznych otworów
przyłączeniowych.
Wymiary: 53,5x36,5 cm

1

04

Przycisk spłukujący do stelaża
prostokątny, podwójny
kolor- chromowany
krawędzie prostokątne,
Materiał: ABS
Wymiary: 23x17x3,5

1

05

Stelaż podtynkowy do miski wc
Zbiornik w obudowie anty-kondensacyjnej
z dwu-funkcyjnym systemem spłukującym
3/6 l, zawór odcinający dopływ wody
G1/2”, zasilanie od góry
Wymiary: 350x 135/245 x 1100/1300 mm

1

06

Zestaw prysznicowy z baterią
1
termostatyczną z
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą
Deszczownica 200mm z regulacją kąta
ustawienia i ogranicznikiem przepływu
wodzy do 12l/min. Trzy-funkcyjna
słuchawka prysznicowa z ogranicznikiem
przepływu wody do 8l/min. Wąż dł. 1750
mm z zabezpieczeniem przeciwskrętnym
wykonany z materiału odpornego na
osadzanie się kamienia.

07

Drzwi prysznicowe, uchylne (szkło ok 6
1
mm), otwierane na zewnątrz, jeden element
stały, okucie po lewej stronie; szkło z
powłoką Protect
wymiary: 100x200 cm
Materiał: szkło, aluminium (zawiasy i
profile)

08

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod
wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

1

09

Grzejnik łazienkowy, rurowy z wbudowaną 1
grzałką elektryczną; zasilanie lewe dolne
Wymiary 860x440 mm
Waga 9,34 kg
Zasilanie 400 W
Ciśnienie robocze 800kPa
Maks. Temp. Pracy do 82 st. C
Kolor- biały, RAL 9016

10

Lustro wiszące,
prostokątne w czarnej ramie
Wymiary: 50x70 cm
Materiał: szkło, tworzywo sztuczne

11

SZAFKA ŁAZIENKOWA
1
wykonana z płyty odpornej na wilgoć lub
drewna. Mebel na czterech prostych nogach
z dodatkową półką.
Wymiary: 75x60x46 cm

1

ZESTAWIENIE OŚWIATLENIA – POKÓJ NR 124KOMNATA KOMENDARIUSZA OTTO SCHENKINGA
Lp.

Opis

Ilość

Zdjęcie

Strefa

1

Żyrandol
1
Moc: 40W,
Źródło światła(brak w komplecie): E14 (8szt),
żarówka dekoracyjna LED
Wymiary: 90x90(średnica)
Materiał: metal, lina konopna

A

2

Lampa sufitowa
1
Moc: 60W,
Źródło światła(brak w komplecie): E27 (2szt),
żarówka dekoracyjna LED
Wymiary: 36x16x36 cm
Materiał: stal lakierowana czarna, szkło

B

3

Lampa biurkowa
Moc: 40W
Źródło światła(brak w komplecie): E27 (1szt)
Wymiary: 34x18x26 cm
Materiał: stop metali

1

A

4

Lampa stojąca
Moc: 40W
Źródło światła(brak w komplecie): E27 (1szt)
Materiał: 135x23 cm
Materiał: metal
Kolor: czarny

1

A

5

Lampa stołowa
Moc: 40W
Źródło światła(bak w komplecie): E27 (1szt)
Materiał: 60x28 cm
Materiał: lina konopna, abażur lniany

2

A

6

Plafon łazienkowy
Moc: 20W
Źródło światła(brak w komplecie): E14 (3szt)
Materiał: 9x40 cm
Materiał: stal lakierowana, PMMA

1

C

7

Kinkiet
Materiał szkło, metal
Wymiary: 25x14 cm
Moc: 40W
Źródło światła (brak w komplecie): E27 x 2
Żarówka dekoracyjna LED

2

C

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – POKÓJ NR 124KOMNATA OTTO SCHENKINGA
Lp.

MATERIAŁ

ZDJĘCIE

ILOŚĆ

01

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0520-Y

46 m2

02

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0500- N

32 m2

03

WYKŁADZINA DYWANOWA
Pow. 28 m2
Producent- Ege
Kolekcja- Hexagon Gird beige,
NR RF52755017
gramatura HL910

28 m2

04

Listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny
wysokośc ok 60 mm

23 mb

05

PŁYTKA PODŁOGOWA
Imitująca drewno o ciepłym naturalnym
kolorze z widocznym usłojeniem.
Producent- Evo Ceramika
Kolekcja- Cava Brown Rekt
Format 20 x 120 cm

2,71 m2

06

PŁYTKA ŚCIENNA
Imitująca kamień naturalny o delikatnej
fakturze w kolorze białym, wykończenie
matowe.
Producent- Evo Ceramika
Kolekcja- Tex White Rekt
Format- 31 x 98 cm

8 m2

07

PŁYTKA PODŁOGOWA
Imitująca czarny marmur z białym
użyleniem. Wykończenie poler.
Producent- Ceramstic
Kolekcja- Marvos GRS.308
Format 60 x 60 cm

3,65 m2

08

FOTOTAPETA
przedstawiająca zabytkowe zabudowania
założenia pocysterskiego w Sulejowie w
kolorze sepia.
szer. 150cm
wys. 250cm

6,25 m2

09

TAPETA ŚCIENNA
winylowa na podkładzie papierowym
imitująca stary tynk w bezowych i szarych
odcieniach.
szer. 485cm
wys.250cm

12,13 m2

10

NAKLEJKA ŚCIENNA
Na folii transparentnej, przedstawiająca
kartusz herbowy.
Wys. 70 cm
Szer. 60 cm

1 szt.

PROJEKT ARANZACJI WNĘTRZA

POMIESZCZENIA DAWNEGO POKOJU SPA NA
POKOJU DWUOSOBOWY TYPU SUPERIOR
NR 125
W HOTELU PODKLASZTORZE

INWESTOR: HOTEL PODKLASZTORZE,
UL. WŁ. JAGIEŁŁY 1, SULEJÓW

OPRACOWANIE: EMILIA WAŚ

lipiec 2019
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Opis techniczny
4. Wizualizacje
5. Rysunki
RYS. 01 INWENTARYZACJA
RYS. 02. ZMIANY BUDOWLANE
RYS. 03 ARANŻACJA
RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG
RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN
RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
RYS. 10 PROJEKT SZAFY
RYS. 11 PROEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ
RYS. 12 PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO
6. Zestawienie wyposażenia i materiałów
7. Karty katalogowe
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SPIS TREŚCI:
1.1 Zakres opracowania
1.2 Założenia projektowe
1.3 Zakres prac
1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
1.4.2 Podłogi
1.4.3 Stolarka
1.4.4 Oświetlenie
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
1.5.2 Podłogi
1.5.3 Stolarka
1.5.4 Oświetlenie
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt szafy garderobianej oraz szafki łazienkowej
1.6.2 Projekt wezgłowia łóżka
1.6.3 Projekt portalu kominkowego
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OPIS TECHNICZNY:
1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
-projekt wnętrza pokoju dwuosobowego typu superior–opis, rysunki techniczne i
wizualizacje
-projekt wnętrza łazienki –opis, rysunki techniczne i wizualizacje
1.2 Założenia projektowe
Główną koncepcją opracowanego projektu jest stworzenie pomieszczenia, którego
wyposażenie oraz zastosowane materiały będą przywoływały atmosferę
średniowiecznego klasztoru. Zabytkowa zabudowa hotelu została połączona ze
współczesną materią, aby stworzyć pomieszczenie funkcjonalne i użyteczne,
nie tracąc zabytkowego charakteru.
Idea projektowa zakłada, aby pomieszczenie miało charakter kobiecy, bowiem
dedykowane będzie postaci Królowej Elżbiecie Rakuszance.
Wystrój pomieszczenia:
-kremowy lub biały kolor na ścianach
-efekt kamienia o mocno zarysowanej strukturze
-wzorzysta wykładzina dywanowa o efekcie postarzanej tkaniny
-nawiązania historyczne do postaci Królowej Elżbiety w formie fototapety
przedstawiające drzewo genologiczne.
mają stanowić nawiązanie do historii zabytkowego obiektu w którym mieści się hotel,
a także podkreślić kobiecy charakter wnętrza.
Integralną częścią projektu są meble i dekoracje widoczne na wizualizacjach raz
w Zestawieniu Wyposażenia. Ich forma, kolorystyka oraz materiał z którego je
wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom pożądany
przez projektanta charakter.
1.3 Zakres prac
-zabezpieczenie elementów stałych przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas
prac (drzwi, parapety, okna)
-uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach, przygotowanie powierzchni
do malowania i tapetowania
-zdemontowanie płytek ściennych i podłogowych oraz przygotowanie powierzchni
do położenia nowych płytek oraz wykładziny dywanowej
-według oceny wykonawcy wymiana zabudowy płyt g-k w łazience
-rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych miejscach
-przeróbka przyłącza grzejników, wymiana grzejników oraz likwidacja węzła
sanitarnego w pokoju SPA.
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1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
Jedna ze ścian wyłożona kamieniem dekoracyjnym o mocno zarysowanej strukturze,
ułożona metodą na styk. Kamień pomalowany białą, matową farbą ścienną z próbnika
NCS S 0500-N.
Ściany pomieszczenia malowane na kolor z próbnika NCS w kolorze S 0502-Y –
jeden odcień na wszystkich ścianach. Farba o odpowiednich parametrach do
zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa 1 -odporność na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa 2-wg. PN EN 13300.
Ścian działowa pomiędzy pokojem a łazienką wykończona na całej powierzchni
fototapetą o wymiarach: szer. 215 cm, wys. 250 cm.
Dekoracja ścienna w postaci napisu ”Komnata Królowej Elżbiety Rakuszanki- Matki
Królów”, wykonanego za pomocą szablonu, czcionka gotycka. Napis należy wykonać
nad toaletką z lustrem.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Farba o odpowiednich
parametrach do zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa
1 -odporność na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa
2-wg. PN EN 13300.
1.4.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie wykładziny dywanowej o gramatura HL 910. Wykładzina
wykończona listwą przypodłogową drewnianą w kolorze naturalnego dębu.
1.4.3 Stolarka
Drzwi wejściowe do pomieszczenia –pozostawić obecną formę. W zależności od stanu
drzwi –wypełnić ubytki, nierówności. Należy zachować istniejące okna i parapety.
1.4.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys.
04 –ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
Projektuje się ułożenie płytek w dwóch rodzajach. Płytki bazowe w formacie 31 x 98
cm. Płytki imitujące kamień naturalny o bardzo delikatnej strukturze kamienia
naturalnego, w kolorze białym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione sposób na prosto, ułożone do sufitu.
Drugi rodzaj płytek o nieregularnym kształcie, formie arabeski, formacie 45 x 45 cm.
Płytka występuje w rożnych wariantach, należy układać ją losowo, na wysokość do
5

sufitu. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Ze względu na zastosowanie w
pomieszczeniu „mokrym” farba powinna mieć podwyższone parametry odporności
Istniejące płytki zdemontować i przygotować powierzchnię do położenia nowych
płytek.
1.4.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie płytek w formacie 20,5 x 84 cm. Płytki imitujące drewno, w
kolorze jasno brązowym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione w sposób naprzemienny. Istniejące podłogi zdemontować i przygotować
podłożę do położenia nowych płytek.
1.4.3 Stolarka
Drzwi wejściowe– pozostawić obecną formę. W zależności od stanu drzwi –wypełnić
ubytki, nierówności.
1.3.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys. 04 –
ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt mebli
Szafa garderobiana dwudrzwiowa o wymiarach 201,8 x 132,2 x 55, wykonana z płyty
meblowej laminowanej w kolorze dębu rustykalnego lub naturo. Na prawym skrzydle
drzwi od strony zewnętrznej zaprojektowano nadruk w formie inskrypcji czcionką
gotycka, na drzwiach lewych od strony wewnętrznej należy umieścić lustro.
Szczegóły i detale opisane na Rys. 10- PROJEKT SZAFY
Szafka łazienkowa z półką o wymiarach wys.75 cm, szer.60 cm, gł. 46cm. Szafka na
czterech prostych nóżkach zwężających się ku dołowi. Mebel wykonany z litego
drewna lub płyty laminowanej odpornej na wilgoć w kolorze dębu rustykalnego lub
naturalnego. Szczegóły i detale opisane na Rys. 11- PROJEKT SZAFKI
ŁAZIENKOWEJ.

1.6.2 Projekt wezgłowie
Wezgłowie łóżka o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 130 cm. Wezgłowie
zakończone po bokach i od góry profilowana ramą drewnianą. Wnętrze wypełnione
pianką tapicerską i obite tkaniną w kolorze fioletowym. Tkanina dekorowana
pikowaniem.
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1.6.3 Projekt portalu kominkowego
Osłona kominkowa wykonana z płyty meblowej lub drewna, powierzchnia
wykończona w kolorze białym. Portal o wymiarach 100 x 100 x 25 cm osadzony na
niewielkim cokole, gzyms z delikatnym frezowaniem. Szczegóły i detale opisane na
Rys. 12- PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO.
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RYS. 01 INWENTARYZACJA

19

565

49

ŁAZIENKA

219

215

90

90

100

151
POKÓJ DWUOS.

10

60
200

Pow. 24,44 m2
wykładzina dywanowa
H:250 cm

100

95

80
200

126

Pow. 4,23 m2
wykładzina dywanowa
H:250 cm

100
140

221

KORYTARZ

111

35

47

105

Pow. 2,75 m2
wykładzina dywanowa
H:250 cm

186
zabudowa pod sufitem z płyt gk;
h=38 cm, gł=7cm

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 01
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

INWENTARYZACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 02 ZMIANY BUDOWLANE
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565

219

151
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200

10

35

47

105

49

215

90
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100

126

100

100
140

111

186

wyburzenie ścianki działowej

221

95

80
200

LEGENDA
kolorem czerwonym oznaczono
elementy do usunięcia/ wyburzenia

usunięcie zabudowy

istniejąca zabudowa z płyt GK

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 02
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

ZMIANY BUDOWLANE
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 03 UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA

odpływ liniowy
szafka
nocna

szafka
nocna

bateria
prysznicowa
drzwi prysznicowe

sofa dwuosobowa

miska
ustępowa

umywalka
łóżko 90x200

łóżko 90x200
fotel

stolik
pomocniczy
krzesło
szafa na ubrania
toaletka
lustro wiszące

portal kominkowy
lampka
stołowa

telewizor

fotel wiszący

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 03
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

B1

B1
30

270
ramka pozioma
podwójna h=60cm

C2
LEGENDA
włącznik jednobiegunowy

64

C1

20

C2
15

62

240

83

20

ramka pozioma
podwójna h=60cm

C1

gniazdo pojedyńcze
gniazdo telewizyjne

B1

h=120 cm

RTV

oświeltnie sufitowe

75

100

włacznik schodowy

ramka pionowa
podwójna h=120cm
gniazdo bryzgoszczelne z kapką

244

SPIS OŚWIETLENIA

A1
ramka pozioma
podwójna h=30cm

h=120 cm

55

350

ramka pojedyńcza
h=30cm

150
ramka pozioma
h=30cm
TEL INT

ramka pozioma
h=30cm

75

115

B1
A1

RTV

A- KORYTARZ
A1- plafon/ lampa wisząca
B- POKÓJ
B1- plafon/ lampa wisząca
C- ŁAZIENKA
C1- plafon
C2- zasilanie oświetlenia zintegrowanego z lustrem
wiszącym, pobór prądu 9,6W

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 04
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

45

odpływ liniowy

45

przyłącze
prysznica

przyłącze
umywalki

80
200

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca

60
200

przyłącze
grzejnika

52

e
cz
łą c
zy i w
pr isk
m

53

41

103
140

przyłącze
grzejnika

PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa
PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm
PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA
grzejnik drabinkowy, zasilanie prawe
wysokość nie zmieniona
UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 05
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG

430

95

60
200

215

565

43

80
200

100
140

POKÓJ/ KORYTARZ
WYKŁADZINA DYWANOWA
o efekcie postarzanej tkaniy, w
odcieniach rózu, beżu, niebieskiego
Pow. 29 m2
gramatura HL910

135

Wykończenie- listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny,ok 23mb
ŁAZIENKA

763

PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno w ciepłym odcieniu
Pow. 2,75 m2
Format 20,5 x 84 cm
Właściwości: rektyfikowana, klasa R4

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 06
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

PROJEKT PODŁÓG
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN

kamień dekoracyjny

ŚCIANY
fototapeta

KAMIEŃ DEKORACYJNY
o nieregularnym kształcie
Pow. 13,70 m2
sposób ułożenia na styk, pokryty farbą
kolor NCS

60
200

FARBA ŚCIENNA
Pow. 46 m2
NCS S 0502-Y

80
200

FOTOTAPETA
Pow. 5,40 m2; szer:215cm, wys:250cm

NCS S 0502-Y

NCS S 0502-Y

100
140

SUFIT
FARBA ŚCIENNA (mat/ głąboki mat)
Pow. 27 m2
NCS S 0500-N

NCS S 0502-Y

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 07
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
24,44
4,23
2,75

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

zabudowa gk

zabudowa gk

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
drzwi
wewnętrzne

kinkiet 2 szt.

250

250

lustro wiszące okrągłe
średnica 60cm
gniazdo wtykowe
włacznik światła

MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała
STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm

umywalka wiszaca
z baterią
umywalkową
+ szafka

DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi skrzydłowe, do wnęki
wymiary: 100x200 cm

90

151

105
195

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

35

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie prawe
wymiary 860x440 mm

186

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca

zabudowa gk

PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa

zabudowa gk

PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

system prysznicowy
z deszczownicą

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA
grzejnik drabinkowy, zasilanie prawe
wysokość nie zmieniona

system prysznicowy
z deszczownicą
250

250

drzwi szklane

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

miska ustępowa

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

miska ustępowa

67

100
186

19

10

47

48

90
195

RYS. 08
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW:
ŚCIANY
PŁYTKA ŚCIENNA
w białym kolorze, imitująca kamień
naturalny o delikatnej strukturze
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: ok 12 m2
Fuga biała
Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

Płytka ścienna
Realonda, Eternity Deco Gris
format 45 x 45 cm

SUFIT

FARBA
Wzornik NCS S 0500-N
Powierzchnia: 2,71 m2

250

250

PŁYTKA ŚCIENNA
w szarym odcieniu z delikatnym
wzorem o kształcie arabeski
Format- 45 x 45 cm
Powierzchnia: 5,2 m2
Fuga jasnoszara

PODŁOGA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitujaca drewno w jasnym kolorze
Format 20,5 x 84 cm
Powierzchnia: 2,71 m2

90

105

151

195

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

35
186

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała
STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi skrzydłowe, do wnęki
wymiary: 100x200 cm

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

250

250

Płytka ścienna
Realonda, Eternity Deco Gris
format 45 x 45 cm

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie prawe
wymiary 860x440 mm
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com
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RYS. 09
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

50,0

201,8
130,0

1,8
192,0

41,9

lustro
201,8
8,0

Opracowanie:
Emilia Waś

160,4

RYS. 10

50,0
60,0

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

PROJEKT SZAFY

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

45,0

35,0

132,2

29,8

35,0

UWAGI:
Szafa o wymiarach:
wys.201,8 cm
szer. 132,2 cm
dł. 55 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- na drzwiach lewych od strony wewnętrznej
przytwierdzić lustro o wymiarach 50x130 cm
- na drzwiach prawych na zewnatrz wykonać nadruk w
formie inskrypcji; trzconka gotycka, kolor czarny
- uchwyt do drzwi metalowe, kolor- czarny
- wyciąć otwór w plecach szafy
na podłączenie przewodu elektr. minibaru do pradu

20,0

35,0

,0
55

132,2

123,6

miejsce na minibar
otwór w plecach szafy w celu
podłączenia do gniazda
elektrycznego

PUMA

35,0

miejsce na deskę do
prasowania oraz
stojak na wakizkę

RYS. 10 PROJEKT MEBLI

29,8

38,1
15,0
38,2
1,8
20,0

Opracowanie:
Emilia Waś

RYS. 11

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

Szafka pod umywalkę o wymiarach:
wys.75 cm
szer. 60 cm
gł. 46 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- nogi meble lekko zwężajace ku dołowi
- półka na wysokości ok 20 cm od podłogi
- wymiary sprawdzić i dostosować do umywalki
CONNECTAIR CUBE 60 cm, IDEAL (E0742)

PROJEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

75,0
1,8 20,0
46,0

60,0

RYS. 10 PROJEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

15,1

72,0

10,0

100,0

5,0

110,0

100,0

60,0

20,0

Data:
lipiec 2019

PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO
Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 125

100,0

Obudowa kominkowa o wymiaracj:
wys.100 cm
szer. 100/110 cm
gł. 25 cm
Materiał: płyta meblowa lub drewno
Kolor: biały
Detale:
- cokół o wys. 5 cm
- fryzowany gzyms
- kolumny dekoroalne listawkami o szer. ok 3 cm

5,0

Opracowanie:
Emilia Waś

13,5
3,0

62,0

RYS. 12

6,5
3,0

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

13,5

25,0
30,0

20,0

RYS. 10 PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO

6,5

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA- POKÓJ NR 125
KOMANTA KRÓLOWEJ ELŻBIETY

Lp.

Opis

Ilość
POKÓJ

1

Łóżko hotelowe kontynentalne
Wymiary 90 x 200 40 cm Stelaż łóżka
tapicerowany, wypełniony pianką. Płyta
dwustronnie laminowana na bazie 3warstwowej płyty wiórowej w klasie
higieny E-1. Materac ze sprężynami
bonell, wys. 16cm; nóżki znalowe.

2

2

Mac hotelowy, Typ- spreżynowopiankowy, dwustronny, twardość średnia.
Wysokość 21 cm Strona bawełniana
zapewnia uczucie chłodu latem, wełna
owcza utrzymuje ciepło w zimne dni.
Idealny ze stelażem.

2

3

Szafa na ubrania wyposażona w półki,
szuflady oraz wieszaki.
Kolor naturalny dąb, nadruk na drzwiach
Wymiary: 201 x 132 x 55

1

4

Stolik nocny
drewniany stół w białym kolorze z blatem
w kolorze naturalnego drewna. Szuflada z
metalowym okuciem
Wymiary: 69x47x35 cm
Materiał: topola, MDF

2

05

Toaletka/ Konsola
drewniana konsola na białej podstawie z
bielonym blatem w odcieniu naturalnego
drewna oraz trzema szufladami z
metalowymi okuciami.
Wymiary: 80x110x40 cm
Materiał: topola, MDF

1

Zdjęcie

6

Lustro
lustro w drewnianej rzeźbionej ramie,
okrągłe w formie rozety
Materiał: poly resin- mieszanka
ceramiczno- alabastrowa, kolor- biały z
przetarciami.
Wymiary: 50,5 x 4 cm

1

7

Sofa rozkładana z funkcją spania typu
belg, zdejmowany pokrowiec w kolorze
szarym. Powierzchnia spania: 113x179
Wymiary: 180x92x94
Materiał: wypełnienie pianka i sprężyny,
oparcie poduszki kopertowe.
Kolor obicia- szary

1

8

Krzesło Victoria Grey, Kod 006-286
Krzesło tapicerowane wykończone
tkaniną w szarym kolorze. Oparcie
pikowane, wykończone na oparciu i
podłokietnikach ćwiekami.
Materiał: drewno kauczukowe naturalne,
tkanina obiciowa.
Wymiary: 60x60x97 cm

1

9

Fotel tapicerowany wykończone tkaniną
w szarym kolorze- Amore nr 31, Oparcie
pikowane, wykończone na oparciu i
podłokietnikach ćwiekami.
Materiał: drewno, wysokoelastyczna
pianka, tkanina obiciowa.
Wymiary: 93x102x53 cm

1

10

Stolik
okrągły stolik z drewnianym blatem i
metalowymi podporami w czarnym
kolorze
Wymiary: 60 x 45cm
Materiał: drewno, metal.

1

11

Fotel wiszący
wiklinowy w kolorze naturalnego brązu w
zestawie z poduszką w kolorze
kremowym.
Wymiary: 100x65 cm

1

12

Portal kominkowy
obudowa kominkowa wykonana z drewna
i MDF, w kolorze białym z rzeźbionymi
frontami i cokołem.
Wymiary: wys.100 x szer.100, gł,25 cm

1

13

Baldachim nad łóżko
konstrukcja metalowa lub drewniana
przytwierdzona do sufitu. Zasłony z
tkaniny przepuszczającej światło typu tiul
lub woal.
Wymiary szyny ok: 210 x 240 cm
Zasłony 4 szt. o wymiarach: 250x150 cm

1

14

Wezgłowie
tapicerowany zagłówek, zdobiony
pikowaniem w drewnianej ramie
Wymiary: 240x130 cm

1

15

Sejf pokojowy
• Wymiary zewnętrzne : H200 x W420 x
D370 mm
• Wymiary wewnętrzne: H190 x W410 x
D340 mm
• Waga: 13 kg • Wycinana laserowo
obudowa sejfu • Wzmocnione spawane
zawiasy • Wbudowane oświetlenie
wewnętrzne
• Grubość blachy (panel): 5 mm
• Grubość blachy (sejf): 2 mm
• Wnętrze wyłożone wykładziną
ochronną • Drzwi otwierane
prawostronnie lub lewostronnie
• Zamek z klawiaturą na dowolnie
wybrany kod od 3 do 6 cyfr
• Wbudowana pamięć do 250 ostatnio
wykonanych operacji
• Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej, 4
w podstawie
• Otwieranie awaryjne kluczem
mechanicznym
• Gwarancja: 36 miesięcy

1

16

Telewizor hotelowy 40 cali
Panel LED Przekątna ekranu 40 cali
Technologia HD Full HD Rozdzielczość
1920 x 1080 (HD 1080) Proporcje obrazu
16:9 Jasność 300 cd/m² Tuner TV •
Analogowy • DVB-T MPEG-2 • DVB-C
Smart TV Nie Obsługa 3D Nie Moc
głośników (sumaryczna) 20 W

1

17

Minibar hotelowy:• Wymiary zewnętrzne:
H485 x W385 x D385 mm • Waga: 10 kg •
Pojemność: 28L • Klasa energetyczna: A+
• Regulacja temperatury: system regulacji
Fuzzy Logic - niskie zużycie energii na
poziomie 0,269 kWh/24h • Chłodzenie:
bardzo wytrzymały termoelektryczny
• Brak części ruchomych, praca
urządzenia w 100% bez szumów i drgań •
Wbudowane oświetlenie i zamek na
klucz • Zamienne drzwi (otwieranie
prawostronne lub lewostronne) • Brak
freonu (FCKW)
• Certyfikaty: CE, RoHS, ETL •
Gwarancja: 36 miesięcy

1

18

Suszarka łazienkowa:• Wymiary: H170 x
W110 x D55 mm • Moc 1800W • 2 stopniowa regulacja siły nawiewu • 3 stopniowa regulacja temperatury
nawiewu
• Bezpieczne uruchamianie włącznikiem
dotykowym • Wbudowane zabezpieczenie
przed przegrzaniem • Dodatkowe gniazdo
umożliwiające podłączenie wielu
urządzeń elektrycznych • Obudowa
wykonana z trwałego tworzywa ABS •
Cicha praca urządzenia
• Elegancki wygląd i solidna konstrukcja •
Certyfikat CE i RoHS
• Gwarancja: 24 miesiące
KOLORYSTYKA: biały z
wykończeniem chromowanym

1

19

Żelazko hotelowe:• Wolnostojąca deska
do prasowania z żelazkiem
• Waga zestawu: 6 kg • Wymiary deski
złożonej: H1360 x W360 mm
• Powierzchnia do prasowania: H1020 x
W350 mm • Posiada 7 parametrów
ustawień wysokości - maksymalna
wysokość deski 880 mm • Niezwykle
wygodna w przechowywaniu • Pokrowiec
wykonany z materiału odpornego na
działanie wysokiej temperatury
• Czujnik ruchu w żelazku: żelazko
pozostawione bez ruchu na stopie wyłączy
się po 30 sekundach, pozostawione w
pozycji pionowej po 5 minutach •
Możliwość zawieszenia w szafie • Deska
posiada specjalny hak na garderobę
• Pełna integracja deski z żelazkiem
• Posiada zabezpieczenie antykradzieżowe

1

żelazka
• Deska malowana metodą proszkową wyjątkowo odporna
20

Zestaw powitalny
• Wymiary tacy głównej: H40 x W460 x
D200 mm
• Taca główna wykonana z drewna
odpornego na zabrudzenia, plamy oraz
wysoką temperaturę
• Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o
pojemności 1L na stałe zintegrowany z
tacą
• Moc czajnika 1250-1500W - płyta
grzewcza
• Podstawka umożliwiająca obrót czajnika
o 360°
• Automatyczny wyłącznik czajnika po
zagotowaniu wody
• Zabezpieczenie przed włączeniem
pustego czajnika
• Gniazdo czajnika wbudowane w tacę
główną znacząco zmniejsza ryzyko
kradzieży
• Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki z
wyjmowaną tacką ociekową
• Zintegrowany z tacą przybornik na
saszetki tj. kawę, cukier, herbatę
• Kubki oraz łyżeczki w cenie

1

21

Falbana do łóżka
Wymiary: 90x200x30
Materiał: bawełna/ len/ poliester
Kolor- biały

2

22

Narzuta na łóżko
materiał len, bawełna
kolor- musztardowy
Wymiary: 80x170

2

23

Szyna prosta dwutorowa PCV 240-300
cm

1

24

Zasłona
wykonana z materiału
nieprzepuszczającego światło, kolormusztardowy
Wymiary 165x 252

2

25

Firanka
wykonana z delikatnego z materiału
przepuszczającego światło, typu woal,
kolor- ecru
Wymiary: 330x252 cm

1

26

Poszewka na poduszkę.
Kod 613-75, kolekcja Damasco, Dekoria.
Kolor- fioletowy
Wymiar: 43 x 43
Materiał: bawełna, poliester

5

27

Lampiony wykonane z drewna sosnowego
w naturalnym kolorze, boki wypełnione
szybkami.
Wymiary:
1) 55 x 19 x 19 cm
2) 40 x 13 x 13 cm

2

ŁAZIENKA
01

Umywalka wisząca z otworem na baterię
+ przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

1

02

Bateria umywalkowa stojąca, korek typu
click-clack, głowica ceramiczna 35mm,
metalowy uchwyt z oznaczeniem ciepłej i
zimnej wody, aerator ukryty Cache z
ogranicznikiem 5l/min.

1

03

SZAFKA ŁAZIENKOWA
wykonana z płyty odpornej na wilgoć lub
drewna. Mebel na czterech prostych
nogach z dodatkową półką.
Wymiary: 75x60x46 cm

1

Miska wisząca wraz z deską
wolnoopadającą, otwarty system
spłukiwania bez tzw. rantu zapewniający
łatwiejsze utrzymanie higieny oraz
nieumożliwiający rozwój bakterii.
Wyposażona w specjalny system
montażowy bez widocznych otworów
przyłączeniowych.
Wymiary: 53,5x36,5 cm

1

05

Przycisk spłukujący
przycisk spłukujący prostokątny,
podwójny
kolor- chromowany, krawędzie
prostokątne,
Materiał: ABS
Wymiary: 23x17x3,5

1

06

Stelaż podtynkowy do miski wc
Zbiornik w obudowie antykondensacyjnej z dwu-funkcyjnym
systemem spłukującym 3/6 l, zawór
odcinający dopływ wody G1/2”, zasilanie
od góry
Wymiary: 350x 135/245 x 1100/1300 mm

1

07

Zestaw prysznicowy z baterią
termostatyczną z
zintegrowaną słuchawką oraz
deszczownicą
Deszczownica 200mm z regulacją kąta
ustawienia i ogranicznikiem przepływu
wodzy do 12l/min. Trzy-funkcyjna
słuchawka prysznicowa z ogranicznikiem
przepływu wody do 8l/min. Wąż dł. 1750
mm z zabezpieczeniem przeciwskrętnym
wykonany z materiału odpornego na
osadzanie się kamienia.

1

08

DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi uchylne (szkło ok 6 mm), otwierane
na zewnątrz, jeden element stały, okucie
po lewej stronie; szkło z powłoką Protect
wymiary: 100x200 cm
Materiał: szkło, aluminium (zawiasy i
profile)

1

09

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod
wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

1

10

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
grzejnik rurowy z wbudowaną grzałką
elektryczną; zasilanie lewe dolne
Wymiary 860x440 mm
Waga 9,34 kg
Zasilanie 400 W
Ciśnienie robocze 800kPa
Maks. Temp. Pracy do 82 st. C
Kolor- biały, RAL 9016

1

11

LUSTRO
okrągłe wiszące osadzone w plecionej,
czarnej ramie
Wymiary: 54 cm
Waga 4,80kg
Materiał: ratan
Kolor: ratan

1

ZESTAWIENIE OŚWIATLENIA – POKÓJ NR 125
KOMNATA KTÓRLOWEJ ELŻBIETY
Opis

Ilość

1

Lampa wisząca
kolor brąz
Moc: 40W,
Źródło światła(brak w komplecie): E14 (5szt),
żarówka dekoracyjna LED
Wymiary: 116x52(średnica)
Materiał: metal, szkło

1

A

2

Lampa sufitowa
Moc: 60W,
Źródło światła(brak w komplecie): E27 (1szt),
żarówka dekoracyjna LED
Wymiary: 23x40(średnica)
Materiał: stal lakierowana czarna; żarówka
dekoracyjna

1

B

3

Lampa biurkowa
Moc: 40W
Źródło światła(brak w komplecie): E27 (1szt)
Wymiary: 43x20 (średnica)
Materiał: stal lakierowana, abażur

1

A

4

Lampa podłogowa
Moc: 60W
Źródło światła(brak w komplecie): E27 (1szt)
Materiał: 180x40 cm
Materiał: metal, abażur
Kolor stelaża- venge brąz,
kolor abażuru- brąz lub len

1

A

5

Lampa stojąca
Moc: 60W
Źródło światła(brak w komplecie):
E27 (1szt) x 2
Materiał: 43x20 cm
Materiał: metal, abażur
Kolor stelaża-venge brąz, kolor abażura-brąz
lub len

2

A

Lp.

Zdjęcie

Strefa

6

Plafon łazienkowy
Moc: 20W
Źródło światła(brak w komplecie): E14 (3szt)
Wymiary: 9x40 cm
Materiał: stal lakierowana, PMMA

1

C

7

Kinkiet ścienny
Klosz umieszczony na uchwycie ściennym,
który można wychylać i obracać. Materiał:
metal (chrom), szkło satynowe białe
Moc: 33W
Źródło światła(brak w komplecie): G9
(1 szt) x 2
Wymiary: 12,5x14x9 cm

2

C

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – POKÓJ NR 125KOMNATA KTÓRLOWEJ ELŻBIETY
MATERIAŁ

Lp

ZDJĘCIE

ILOŚĆ

01

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0520-Y

46 m2

02

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0500- N

33 m2

03

KAMIEŃ DEKORACYJNY
O nieregularnych kształtach
sposób ułożenia na styk, pokryty farbą kolor
NCS S 0500- N

04

WYKŁADZINA DYWANOWA
Dająca efekt postarzanej tkaniny, w odcieniach
szarości, beżowego oraz różu i zieleni.
gramatura HL910

29 m2

05

Listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny
wysokośc ok 60 mm

23 mb

06

PŁYTKA PODŁOGOWA
Imitująca deskę drewnianą w ciepłym,
naturalnym kolorze.
Format 20,5 x 84 cm
Właściwości: rektyfikowana, klasa R4

07

PŁYTKA ŚCIENNA
Imitująca kamień naturalny, o delikatnej
strukturze, kolor- biały, wykończenie matowe.
Format- 31 x 98 cm

12 m2

08

PŁYTKA ŚCIENNA
Forma poszczególnej płytki w kształcie
arabeski, w jasno szarym kolorze o delikatnym
wzorze dekoracyjnym.
Format- 45 x 45 cm

5,2 m2

09

FOTOTAPETA
szer.215cm
wys. 250cm

5,40 m2

13,70 m2

2,71 m2

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

POMIESZCZENIA DAWNEGO POKOJU SPA NA
POKOJU DWUOSOBOWY TYPU SUPERIOR
NR 126
W HOTELU PODKLASZTORZE

INWESTOR: HOTEL PODKLASZTORZE,
UL. WŁ. JAGIEŁŁY 1, SULEJÓW

OPRACOWANIE: EMILIA WAŚ

lipiec 2019
1

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. Strona tytułowa
2. Spis zawartości opracowania
3. Opis techniczny
4. Wizualizacje
5. Rysunki
RYS. 01 INWENTARYZACJA
RYS. 02. ZMIANY BUDOWLANE
RYS. 03 ARANZACJA
RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG
RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN
RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
RYS. 10 PROJEKT SZAFY
RYS. 11 PROEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ
RYS. 12 PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO
6. Zestawienie wyposażenia i materiałów
7. Karty katalogowe
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SPIS TREŚCI:
1.1 Zakres opracowania
1.2 Założenia projektowe
1.3 Zakres prac
1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
1.4.2 Podłogi
1.4.3 Stolarka
1.4.4 Oświetlenie
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
1.5.2 Podłogi
1.5.3 Stolarka
1.5.4 Oświetlenie
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt szafy garderobianej oraz szafki łazienkowej
1.6.2 Projekt wezgłowia łóżka
1.6.3 Projekt portalu kominkowego
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OPIS TECHNICZNY:
1.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
-projekt wnętrza pokoju dwuosobowego typu superior–opis, rysunki techniczne i
wizualizacje
-projekt wnętrza łazienki –opis, rysunki techniczne i wizualizacje
1.2 Założenia projektowe
Główną koncepcją opracowanego projektu jest stworzenie pomieszczenia, którego
wyposażenie oraz zastosowane materiały będą przywoływały atmosferę
średniowiecznego klasztoru. Zabytkowa zabudowa hotelu została połączona ze
współczesną materią, aby stworzyć pomieszczenie funkcjonalne i użyteczne,
nie tracąc zabytkowego charakteru.
Idea projektowa zakłada, aby pomieszczenie miało charakter kobiecy, bowiem
dedykowane będzie postaci kobiecej- Królowej Jadwidze.
Wystrój pomieszczenia:
-kremowy lub biały kolor na ścianach
-efekt kamienia o mocno zarysowanej strukturze
-wzorzysta wykładzina dywanowa o efekcie postarzanej tkaniny
-nawiązania historyczne do postaci Królowej Jadwigi w formie obrazów na ścinanie
z podobizną królowej.
mają stanowić nawiązanie do historii zabytkowego obiektu w którym mieści się hotel,
a także podkreślić kobiecy charakter wnętrza.
Integralną częścią projektu są meble i dekoracje widoczne na wizualizacjach oraz
w Zestawieniu Wyposażenia. Ich forma, kolorystyka oraz materiał z którego je
wykonano, w połączeniu z wykończeniem ścian i podłóg, nadają wnętrzom pożądany
przez projektanta charakter.
1.3 Zakres prac
-zabezpieczenie elementów stałych przed zniszczeniem i uszkodzeniem podczas
prac (drzwi, parapety, okna)
-uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach, przygotowanie powierzchni do
malowania
-zdemontowanie płytek ściennych i podłogowych oraz przygotowanie powierzchni
do położenia nowych płytek oraz wykładziny dywanowej
-według oceny wykonawcy wymiana zabudowy płyt g-k w łazience
-rozprowadzenie instalacji elektrycznej w nowo zaprojektowanych miejscach
-przeróbka przyłącza grzejników, wymiana grzejników oraz likwidacja węzła
sanitarnego w pokoju SPA
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1.4 Pokój
1.4.1 Ściany i sufity
Jedna ze ścian wyłożona kamieniem dekoracyjnym o mocno zarysowanej strukturze,
ułożona metodą na styk. Kamień pomalowany białą, matową farbą ścienną z próbnika
NCS S 0500-N
Ściany pomieszczenia malowane na kolor z próbnika NCS w kolorze S 0502-Y –
jeden odcień na wszystkich ścianach. Farba o odpowiednich parametrach do
zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa 1 -odporność na
szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa 2-wg. PN EN 13300.
Dekoracja ścienna w postaci napisu „Komnata Królowej Jadwigi”, wykonanego za
pomocą szablonu, czcionka gotycka. Napis należy wykonać nad toaletką z lustrem.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Farba o odpowiednich
parametrach do zastosowania w pomieszczeniu publicznym –nie gorszymi niż klasa
1 -odporność na szorowanie na mokro wg. PN EN 13300 i zdolność krycia klasa
2-wg. PN EN 13300.
1.4.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie wykładziny o gramaturze HL 910. Wykładzina wykończona
listwą przypodłogową drewnianą w kolorze naturalnego dębu.
1.4.3 Stolarka
Drzwi wejściowe do pomieszczenia –pozostawić obecną formę. W zależności od stanu
drzwi –wypełnić ubytki, nierówności. Należy zachować istniejące okna i parapety.
1.4.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys. 04 –
ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.5 Łazienka
1.5.1 Ściany i sufity
Projektuje się ułożenie płytek w dwóch rodzajach. Płytki bazowe w formacie 31 x 98
cm. Płytki imitują kamień naturalny o bardzo delikatnej strukturze kamienia
naturalnego, w kolorze białym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione sposób na prosto, ułożone do sufitu.
Drugi rodzaj płytek o nieregularnym kształcie, formie arabeski, formacie 45 x 45 cm.
Płytka występuje w rożnych wariantach, należy układać ją losowo, na wysokość do
sufitu. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm.
Sufity malowane na kolor z próbnika NCS S0500-N. Ze względu na zastosowanie
w pomieszczeniu „mokrym” farba powinna mieć podwyższone parametry odporności
5

Istniejące płytki zdemontować i przygotować powierzchnię do położenia nowych
płytek.
1.5.2 Podłogi
Projektuje się ułożenie płytek w formacie 20,5 x 84 cm. Płytki imitujące drewno,
w kolorze jasno brązowym. Fuga do dobrania do koloru płytek, ok. 2 mm. Płytki
kładzione w sposób naprzemienny. Istniejące podłogi zdemontować i przygotować
podłożę do położenia nowych płytek.
1.5.3 Stolarka
Drzwi wejściowe –pozostawić obecną formę. W zależności od stanu drzwi –
wypełnić ubytki, nierówności.
1.5.4 Oświetlenie
Opis opraw, ich formy a także ich rozmieszczenie znajdują się na Rys. 04 –
ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH oraz w Zestawieniu wyposażenia.
1.6 Wyposażenie meblowe
1.6.1 Projekt mebli
Szafa garderobiana dwudrzwiowa o wymiarach 201,8 x 132,2 x 55, wykonana z płyty
meblowej laminowanej w kolorze dębu rustykalnego lub naturo. Na prawym skrzydle
drzwi od strony zewnętrznej zaprojektowano nadruk w formie inskrypcji czcionką
gotycka, na drzwiach lewych od strony wewnętrznej należy umieścić lustro.
Szczegóły i detale opisane na Rys. 10- PROJEKT SZAFY
Szafka łazienkowa z półką o wymiarach wys.75 cm, szer.60 cm, gł. 46cm. Szafka na
czterech prostych nóżkach zwężających się ku dołowi. Mebel wykonany z litego
drewna lub płyty laminowanej odpornej na wilgoć w kolorze dębu rustykalnego lub
naturalnego. Szczegóły i detale opisane na Rys. 11- PROJEKT SZAFKI
ŁAZIENKOWEJ.

1.6.2 Projekt wezgłowie
Wezgłowie łóżka o wymiarach: szerokość 240 cm oraz wysokość 130 cm. Wezgłowie
zakończone po bokach i od góry profilowana ramą drewnianą. Wnętrze wypełnione
pianką tapicerską i obite tkaniną w kolorze ciemnego różu. Tkanina dekorowana
pikowaniem.

6

1.6.3 Projekt portalu kominkowego
Osłona kominkowa wykonana z płyty meblowej lub drewna, powierzchnia
wykończona w kolorze białym. Portal o wymiarach 100 x 100 x 25 cm osadzony na
niewielkim cokole, gzyms z delikatnym frezowaniem. Szczegóły i detale opisane na
Rys. 12- PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO.
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RYS. 01 INWENTARYZACJA

192

zabudowa pod sufitem z płyt gk;
h=38 cm, gł=7cm

155

112

542

196

KORYTARZ

Pow. 4,00 m2

gres/ terakota
H:250 cm

93

80
200

103

103
140

104

Pow. 2,71 m2

gres/ terakota
H:250 cm

91

162

218

34 10

ŁAZIENKA

60

Pow. 23,00 m2
wykładzina dywanowa
H:250 cm

153
186

91

33

POKÓJ DWUOS.

60
200

186

100

21

546
zabudowa pod sufitem z płyt gk;
h=38 cm, gł=7cm

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 01
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

INWENTARYZACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 02 ZMIANY BUDOWLANE

192

80
200

155

112

103

91

162

218

60

104

34 10

103
140

153
186

91

33

60
200

186

usunięcie zabudowy

93

196

wyburzenie ścianki działowej

542

100

LEGENDA

546

21

kolorem czerwonym oznaczono
elementy do usunięcia/ wyburzenia

usunięcie zabudowy

istniejąca zabudowa z płyt GK

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 02
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

ZMIANY BUDOWLANE
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 03 UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA

lustro wiszące

lampka
stołowa

telewizor

fotel wiszący

portal kominkowy

toaletka
szafa na ubrania
krzesło

stolik
pomocniczy

fotel
łóżko 90x200

łóżko 90x200

umywalka

miska
ustępowa

sofa dwuosobowa
drzwi prysznicowe
bateria
prysznicowa

szafka
nocna

szafka
nocna

odpływ liniowy

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 03
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

UKŁAD FUNKCJONALNY- ARANŻACJA
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

TEL

RTV

ramka pozioma
potrójna h=160cm

227

103

55

INT

ramka pozioma
podwójna h=30cm

335

50

ramka pojedyńcza
h=30cm

ramka pozioma
podwójna h=30cm

RYS. 04 ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH

B1
A1

A1

h=120 cm

LEGENDA
224

włącznik jednobiegunowy

75

100

20

ramka pionowa
podwójna h=120cm
gniazdo bryzgoszczelne z kapką

gniazdo pojedyńcze
gniazdo telewizyjne

RTV

oświeltnie sufitowe

C2
240

64

C1

h=120 cm

83
20

62

15

włacznik schodowy

B1

C1

SPIS OŚWIETLENIA/ STREFA
A- KORYTARZ
A1- plafon/ lampa wisząca

C2
ramka pozioma
podwójna h=60cm

30

B- POKÓJ
B1- plafon/ lampa wisząca

ramka pozioma
podwójna h=60cm

270

B1

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

C- ŁAZIENKA
C1- plafon
C2- zasilanie oświetlenia zintegrowanego z lustrem
wiszącym, pobór prądu 9,6W

B1

uwaga
drugie gniazdo pojedyńcze w tym
samym miejscu na wysokości 30
cm od podłogi

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 04
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

ROZMIESZCZENIE PKT. ELEKTRYCZNYCH
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

60
200
52

103
140

e
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r
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m40

przyłącze
grzejnika

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca
PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa
PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

45

52

przyłącze
umywalki

przyłącze
prysznica

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie lewe dolne
wysokość nie zmieniona

46

80
200

przyłącze
grzejnika

RYS. 05 ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN

odpływ liniowy
UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 05
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

ROZMIESZCZENIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 06 PROJEKT PODŁÓG

120

746

80
200
420

46

103
140
POKÓJ/ KORYTARZ
WYKŁADZINA DYWANOWA
o efekcie postarzanej tkaniny w
odnienich rózu, beżo i niebieskiego
Pow. 27 m2
gramatura HL910

215

60
200

95

Wykończenie- listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny,ok 22mb
ŁAZIENKA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno o naturalnym
odcieniu
Pow. 2,71 m2
Format 20,5 x 84 cm
Właściwości: rektyfikowana, klasa R4

546

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 06
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

PROJEKT PODŁÓG
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 07 WYKOŃCZENIE ŚCIAN

60
200

NCS S 0502-Y

ŚCIANY

projekt wg osobnego
opracowania
patrz Proj.Łazienki

KAMIEŃ DEKORACYJNY
o nieregularnym kształcie
Pow. 13,70 m2
sposób ułożenia na styk, pokryty farbą
kolor NCS

103
140

FARBA ŚCIENNA
Pow. 46 m2
NCS S 0502-Y

NCS S 0502-Y

80
200

NCS S 0502-Y

NCS S 0502-Y

SUFIT
FARBA ŚCIENNA (mat/ głąboki mat)
Pow. 27 m2
NCS S 0500-N
kamień dekoracyjny

SPIS POMIESZEŃ
POKÓJ DWUOSOBOWY
KORYTARZ
ŁAZIENKA
Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 07
Opracowanie:
Emilia Waś

POW. (m2)
23,00
4,00
2,71

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 08 PROJEKT ŁAZIENKI 1/2

zabudowa gk

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

zabudowa gk

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
drzwi
wewnętrzne

kinkiet 2 szt

MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

250

250

lustro wiszące okrągłe
średnica 60cm
gniazdo wtykowe
włacznik światła

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm

umywalka wiszaca
z baterią
umywalkową
+ szafka

33

153

104

DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi skrzydłowe, do wnęki
wymiary: 100x200 cm
ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm

91

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm

195

186

PRZYŁĄCZE UMYWALKI
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew
górna krawędz na wys. 85 cm od podłogi
Bateria umywalkowa stojąca
PRZYŁĄCZE MISKI WC
miska wisząca zwraz ze stelażem podtynkowym
wysokośc zawieszenia standardowa

zabudowa gk

zabudowa gk

PRZYŁĄCZE PRYSZNICA
zestaw prysznicowy z deszczownicą
na wysokości 110 cm od podłogi
Odpływ liniowy,prosty wypełniony płytką; dł 80 cm

system prysznicowy
z deszczownicą

system prysznicowy
z deszczownicą

PRZYŁĄCZE GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO
grzejnik drabinkowy, zasilanie lewe dolne
wysokość nie zmieniona

250

250

drzwi szklane

UWAGA- WYMIARY PODANE NA "GOTOWO"

miska ustępowa

miska ustępowa

91

60
185

34

21

100

65
186

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

RYS. 08
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

PROJEKT ŁAZIENKI 1/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

RYS. 09 PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW:
ŚCIANY
PŁYTKA ŚCIENNA
w białym kolorze, imitująca naturalny
kamień o delikatnej strukturze
Format- 31 x 98 cm
Powierzchnia: ok 12 m2
Fuga biała
Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm

SUFIT

FARBA
Wzornik NCS S 0500-N
Powierzchnia: 2,71 m2

250

250

Płytka ścienna
Realonda, Eternity Deco Gris
format 45 x 45 cm

PŁYTKA ŚCIENNA
w szarym odcieniu o delikatnym
wzorze o kształcie arabeski
Format- 45 x 45 cm
Powierzchnia: 5,2 m2
Fuga jasnoszara

PODŁOGA
PŁYTKA PODŁOGOWA
imitująca drewno w naturalnym
odcieniu
Format 20,5 x 84 cm
Powierzchnia: 2,71 m2
33

153

104

WYPOSAŻENIE:
UMYWALKA
umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+ syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

91
195

186

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa stojąca, korek typu click-clack
MISKA WC
miska wisząca wraz ze stelażem podtynkowym i deską
samoopadającą
wymiary: 53,5x36,5 cm, biała

Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm
Płytka ścienna
Evo Ceramika, Tex White Rekt.
format 31 x 98 cm
250

250

Płytka ścienna
Realonda, Eternity Deco Gris
format 45 x 45 cm

STSTEM NATRYSKOWY
zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną ze
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą 20x20 cm
DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi skrzydłowe, do wnęki
wymiary: 100x200 cm
ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie płytką
wymiary: 80 cm
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
zasilanie lewe dolne
wymiary 860x440 mm

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com
91

60
185

34

21

100

65
186

RYS. 09
Opracowanie:
Emilia Waś

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 216

PROJEKT ŁAZIENKI 2/2
Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

201,8
130,0

1,8
192,0

41,9

lustro
201,8
8,0

Opracowanie:
Emilia Waś

160,4

RYS. 10

50,0
60,0

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 126

PROJEKT SZAFY

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

132,2

35,0

50,0

45,0

35,0

UWAGI:
Szafa o wymiarach:
wys.201,8 cm
szer. 132,2 cm
dł. 55 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- na drzwiach lewych od strony wewnętrznej
przytwierdzić lustro o wymiarach 50x130 cm
- na drzwiach prawych na zewnatrz wykonać
nadruk w formie inskrypcji; trzconka gotycka,
kolor czarny
- uchwyt do drzwi metalowe, kolor- czarny
- wyciąć otwór w plecach szafy na podłączenie
przewodu elektr. minibaru do pradu

20,0

35,0

,0
55

132,2

29,8

123,6

miejsce na minibar
otwór w plecach szafy w celu
podłączenia do gniazda
elektrycznego

PUMA

35,0

miejsce na deskę do
prasowania oraz
stojak na wakizkę

RYS. 10 PROJEKT MEBLI

29,8

38,1
15,0
38,2
1,8
20,0

Opracowanie:
Emilia Waś

RYS. 11

Data:
lipiec 2019

Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 126

Szafka pod umywalkę o wymiarach:
wys.75 cm
szer. 60 cm
gł. 46 cm
Materiał: płyta meblowa, laminowana
Kolor: dąb nauro/ dąb rustykalny
Detale:
- nogi meble lekko zwężajace ku dołowi
- półka na wysokości ok 20 cm od podłogi
- wymiary sprawdzić i dostosować do umywalki
CONNECTAIR CUBE 60 cm, IDEAL (E0742)

PROJEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

75,0
1,8 20,0
46,0

60,0

RYS. 11 PROJEKT SZAFKI ŁAZIENKOWEJ

15,1

72,0

10,0

100,0

5,0

110,0

100,0

60,0

20,0

Data:
lipiec 2019

PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO
Skala:
1:50

Temat:
Projekt wnętrza pokoju typu superior dwuosobowego
w Hotelu Podklasztorze- Sulejów
Pokój NR 126

100,0

Obudowa kominkowa o wymiaracj:
wys.100 cm
szer. 100/110 cm
gł. 25 cm
Materiał: płyta meblowa lub drewno
Kolor: biały
Detale:
- cokół o wys. 5 cm
- fryzowany gzyms
- kolumny dekoroalne listawkami o szer. ok 3 cm

5,0

Opracowanie:
Emilia Waś

13,5
3,0

62,0

RYS. 12

6,5
3,0

Engineering and Design
Moskwa 2, 92-701 Łódź
tel.: 694-04-38-38
biuro@engr-dsgn.com

13,5

25,0
30,0

20,0

RYS. 12 PROJEKT PORTALU KOMINKOWEGO

6,5

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA- POKÓJ NR 126
KOMANTA KRÓLOWEJ JADWIGI

Lp.

Ilość

Opis

POKÓJ
1

Łóżko hotelowe kontynentalne
Wymiary 90 x 200 40 cm Stelaż łóżka tapicerowany,
wypełniony pianką. Płyta dwustronnie laminowana
na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie
higieny E-1. Materac ze sprężynami bonell, wys.
16cm; nóżki znalowe.

2

2

Mac hotelowy, Typ- spreżynowo-piankowy,
dwustronny, twardość średnia. Wysokość 21 cm
Strona bawełniana zapewnia uczucie chłodu latem,
wełna owcza utrzymuje ciepło w zimne dni. Idealny
ze stelażem.

2

3

Szafa na ubrania wyposażona w półki, szuflady oraz
wieszaki.
Kolor naturalny dąb, nadruk na drzwiach
Wymiary: 201 x 132 x 55

1

4

Szafka nocna
wykonana z z drewna, korpus w białym kolorze z
przecierkami, blat ciemny brąz. Zdobione
plecionkowym ornamentem po bokach oraz
metalowymi okuciami
Wymiary: 45x40x60 cm

2

5

Konsola
wykonana z drewna, stół w białym kolorze z
przecierkami, blat ciemny brąz, Szuflady zdobione
ornamentem plecionkowym z metalowymi okuciami.
Wymiary: 120x40x76 cm

1

6

Lustro
wykonane z drewna, kolor drewno naturalne bielone;
od góry zamknięte delikatnym gzymsem, zdobione
plecionkowym ornamentem
Wymiary: 60x3x90 cm

1

Zdjęcie

7

Sofa rozkładana z funkcją spania typu belg,
zdejmowany pokrowiec w kolorze szarym.
Powierzchnia spania: 113x179
Wymiary: 180x92x94
Materiał: wypełnienie pianka i sprężyny, oparcie
poduszki kopertowe.
Kolor obicia- szary

1

8

Krzesło tapicerowane wykończone tkaniną w szarym
kolorze. Oparcie pikowane, wykończone na oparciu i
podłokietnikach ćwiekami.
Materiał: drewno kauczukowe naturalne, tkanina
obiciowa.
Wymiary: 60x60x97 cm

1

9

Fotel tapicerowany wykończone tkaniną w szarym
kolorze- Granada nr 2727, Oparcie pikowane,
wykończone na oparciu i podłokietnikach ćwiekami.
Materiał: drewno, wysokoelastyczna pianka, tkanina
obiciowa.
Wymiary: 93x102x53 cm

1

10

Stolik
okrągły stolik z drewnianym blatem i metalowymi
podporami w czarnym kolorze
Wymiary: 60 x 45cm
Materiał: drewno, metal.

1

11

Fotel wiszący;
wiklinowy w kolorze naturalnego brązu w zestawie z
poduszką w kolorze kremowym.
Wymiary: 100x65 cm

1

12

Portal kominkowy
obudowa kominkowa wykonana z drewna i MDF, w
kolorze białym z rzeźbionymi frontami i cokołem.
Wymiary: wys.100 x szer.100, gł,25 cm

1

13

Baldachim nad łóżko
konstrukcja metalowa lub drewniana przytwierdzona
do sufitu. Zasłony z tkaniny przepuszczającej światło
typu tiul lub woal.
Wymiary szyny ok: 210 x 240 cm
Zasłony 4 szt. o wymiarach: 250x150 cm

1

14

Wezgłowie
tapicerowany zagłówek, zdobiony pikowaniem w
drewnianej ramie
Wymiary: 240x130 cm

1

15

Sejf pokojowy
• Wymiary zewnętrzne : H200 x W420 x D370 mm
• Wymiary wewnętrzne: H190 x W410 x D340 mm
• Waga: 13 kg • Wycinana laserowo obudowa sejfu •
Wzmocnione spawane zawiasy • Wbudowane
oświetlenie wewnętrzne
• Grubość blachy (panel): 5 mm
• Grubość blachy (sejf): 2 mm
• Wnętrze wyłożone wykładziną ochronną • Drzwi
otwierane prawostronnie lub lewostronnie
• Zamek z klawiaturą na dowolnie wybrany kod od 3
do 6 cyfr
• Wbudowana pamięć do 250 ostatnio wykonanych
operacji
• Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej, 4 w
podstawie
• Otwieranie awaryjne kluczem mechanicznym
• Gwarancja: 36 miesięcy

1

16

Telewizor hotelowy 40 cali
Panel LED Przekątna ekranu 40 cali Technologia HD
Full HD Rozdzielczość 1920 x 1080 (HD 1080)
Proporcje obrazu 16:9 Jasność 300 cd/m² Tuner TV •
Analogowy • DVB-T MPEG-2 • DVB-C Smart TV
Nie Obsługa 3D Nie Moc głośników (sumaryczna)
20 W

1

17

Minibar hotelowy:• Wymiary zewnętrzne: H485 x
W385 x D385 mm • Waga: 10 kg • Pojemność: 28L •
Klasa energetyczna: A+
• Regulacja temperatury: system regulacji Fuzzy
Logic - niskie zużycie energii na poziomie 0,269
kWh/24h • Chłodzenie: bardzo wytrzymały
termoelektryczny
• Brak części ruchomych, praca urządzenia w 100%
bez szumów i drgań • Wbudowane oświetlenie i
zamek na klucz • Zamienne drzwi (otwieranie
prawostronne lub lewostronne) • Brak freonu
(FCKW)
• Certyfikaty: CE, RoHS, ETL • Gwarancja: 36
miesięcy

1

18

Suszarka łazienkowa:• Wymiary: H170 x W110 x
D55 mm • Moc 1800W • 2 - stopniowa regulacja siły
nawiewu • 3 - stopniowa regulacja temperatury
nawiewu
• Bezpieczne uruchamianie włącznikiem
dotykowym • Wbudowane zabezpieczenie przed
przegrzaniem • Dodatkowe gniazdo umożliwiające
podłączenie wielu urządzeń elektrycznych •
Obudowa wykonana z trwałego tworzywa ABS •
Cicha praca urządzenia
• Elegancki wygląd i solidna konstrukcja • Certyfikat
CE i RoHS
• Gwarancja: 24 miesiące
KOLORYSTYKA: biały z wykończeniem
chromowanym

1

19

Żelazko hotelowe:• Wolnostojąca deska do
prasowania z żelazkiem
• Waga zestawu: 6 kg • Wymiary deski złożonej:
H1360 x W360 mm
• Powierzchnia do prasowania: H1020 x W350 mm •
Posiada 7 parametrów ustawień wysokości maksymalna wysokość deski 880 mm • Niezwykle
wygodna w przechowywaniu • Pokrowiec wykonany
z materiału odpornego na działanie wysokiej
temperatury
• Czujnik ruchu w żelazku: żelazko pozostawione
bez ruchu na stopie wyłączy się po 30 sekundach,
pozostawione w pozycji pionowej po 5 minutach •
Możliwość zawieszenia w szafie • Deska posiada
specjalny hak na garderobę
• Pełna integracja deski z żelazkiem
• Posiada zabezpieczenie antykradzieżowe żelazka
• Deska malowana metodą proszkową - wyjątkowo
odporna

1

20

Zestaw powitalny
• Wymiary tacy głównej: H40 x W460 x D200 mm
• Taca główna wykonana z drewna odpornego na
zabrudzenia, plamy oraz wysoką temperaturę
• Czajnik wykonany ze stali nierdzewnej o
pojemności 1L na stałe zintegrowany z tacą
• Moc czajnika 1250-1500W - płyta grzewcza
• Podstawka umożliwiająca obrót czajnika o 360°
• Automatyczny wyłącznik czajnika po zagotowaniu
wody
• Zabezpieczenie przed włączeniem pustego
czajnika
• Gniazdo czajnika wbudowane w tacę główną
znacząco zmniejsza ryzyko kradzieży
• Miejsce na łyżeczki oraz filiżanki z wyjmowaną
tacką ociekową
• Zintegrowany z tacą przybornik na saszetki tj.
kawę, cukier, herbatę
• Kubki oraz łyżeczki w cenie

1

21

Falbana do łóżka
Wymiary: 90x200x30
Materiał: bawełna/ len/ poliester
Kolor- biały

2

22

Narzuta na łóżko
w dwóch kolorach
materiał: bawełna/len/ poliester
kolor-:ciemny róż oraz różowe kwiaty na kremowym
tle
Wymiary: 80x170

2

23

Szyna prosta dwutorowa PCV 240-300 cm

1

24

Zasłona
wykonana z materiału nieprzepuszczającego światło,
kolor- ciemny róż/ malinowy
Wymiary 165x 252

2

25

Firanka
wykonana z delikatnego z materiału
przepuszczającego światło, typu woal, kolor- ecru
Wymiary: 330x252 cm

1

26

Poszewka na poduszkę.
Kod 141-07, kolekcja Mirella, Dekoria.
Kolor- różowo-beżowe róże na kremowym tle.
Wymiar: 43 x 43
Materiał: bawełna, poliester

5

27

Lampiony wykonane z drewna sosnowego w
naturalnym kolorze, boki wypełnione szybkami.
Wymiary:
1) 55 x 19 x 19 cm
2) 40 x 13 x 13 cm

2

28 Ramki na zdjęcia w drewnianej ramie do powieszenia,
Wymiary:
1) 50 x 50- 1 szt
2) 50 x 30 -1 szt
3) 20 x 20 - 2 szt

4

ŁAZIENKA
01

Umywalka wisząca z otworem na baterię + przelew+
syfon
chromowany
wymiary: 60x46 cm, biała

1

02

BATERIA UMYWALKOWA
stojąca, korek typu click-clack, głowica ceramiczna
35mm, metalowy uchwyt z oznaczeniem ciepłej i
zimnej wody, aerator ukryty Cache z ogranicznikiem
5l/min.

1

03

SZAFKA ŁAZIENKOWA
wykonana z płyty odpornej na wilgoć lub drewna.
Mebel na czterech prostych nogach z dodatkową
półką.
Wymiary: 75x60x46 cm

1

MISKA WC
miska wisząca wraz z deską wolnoopadającą,
otwarty system spłukiwania bez tzw. rantu
zapewniający łatwiejsze utrzymanie higieny oraz
nieumożliwiający rozwój bakterii. Wyposażona w
specjalny system montażowy bez widocznych
otworów przyłączeniowych.
Wymiary: 53,5x36,5 cm

1

05

Przycisk spłukujący
przycisk spłukujący prostokątny, podwójny
kolor- chromowany, krawędzie prostokątne,
Materiał: ABS
Wymiary: 23x17x3,5

1

06

Stelaż podtynkowy do miski wc
Zbiornik w obudowie anty-kondensacyjnej z dwufunkcyjnym systemem spłukującym 3/6 l, zawór
odcinający dopływ wody G1/2”, zasilanie od góry
Wymiary: 350x 135/245 x 1100/1300 mm

1

07

Zestaw prysznicowy z baterią termostatyczną z
zintegrowaną słuchawką oraz deszczownicą
Deszczownica 200mm z regulacją kąta ustawienia i
ogranicznikiem przepływu wodzy do 12l/min. Trzyfunkcyjna słuchawka prysznicowa z ogranicznikiem
przepływu wody do 8l/min. Wąż dł. 1750 mm z
zabezpieczeniem przeciwskrętnym wykonany z
materiału odpornego na osadzanie się kamienia.

1

08

DRZWI PRYSZNICOWE
drzwi uchylne (szkło ok 6 mm), otwierane na
zewnątrz, jeden element stały, okucie po lewej
stronie; szkło z powłoką Protect
wymiary: 100x200 cm
Materiał: szkło, aluminium (zawiasy i profile)

1

09

ODPŁYW LINIOWY
odpływ liniowy prosty, z rusztem pod wypełnienie
płytką
wymiary: 80 cm

1

10

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
grzejnik rurowy z wbudowaną grzałką elektryczną;
zasilanie lewe dolne
Wymiary 860x440 mm
Waga 9,34 kg
Zasilanie 400 W
Ciśnienie robocze 800kPa
Maks. Temp. Pracy do 82 st. C
Kolor- biały, RAL 9016

1

11

LUSTROokrągłe wiszące osadzone w plecionej,
czarnej ramie
Wymiary: 54 cm
Waga 4,80kg
Materiał: ratan. Kolor: ratan

1

ZESTAWIENIE OŚWIATLENIA – POKÓJ NR 126
KOMNATA KTÓRLOWEJ JADWIGI
Lp.

Ilość

Opis

Zdjęcie

Cena
netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

1

Lampa wisząca
kolor brąz
Moc: 40W,
Źródło światła(brak w komplecie):
E14 (5szt), żarówka dekoracyjna
LED
Wymiary: 116x52(średnica)
Materiał: metal, szkło

1

229,27

229,27

282,00

2

Lampa sufitowa
Moc: 60W,
Źródło światła(brak w komplecie):
E27 (1szt), żarówka dekoracyjna
LED
Wymiary: 23x40(średnica)
Materiał: stal lakierowana czarna;
żarówka dekoracyjna

1

198,00

198,00

243,54

3

Lampa biurkowa
Moc: 40W
Źródło światła(brak w komplecie):
E27 (1szt)
Wymiary: 43x20 (średnica)
Materiał: stal lakierowana, abażur

1

145,53

145,53

179,00

4

Lampa podłogowa
Moc: 60W
Źródło światła(brak w komplecie):
E27 (1szt)
Materiał: 180x40 cm
Materiał: metal, abażur
Kolor stelaża- venge brąz,
kolor abażuru- brąz lub len

1

367,48

367,48

452,00

5

Lampa stojąca
Moc: 60W
Źródło światła(brak w komplecie):
E27 (1szt) x 2
Materiał: 43x20 cm
Materiał: metal, abażur
Kolor stelaża-venge brąz, kolor
abażura-brąz lub len

2

126,02

252,04

310,01

6

Plafon łazienkowy
Moc: 20W
Źródło światła(brak w komplecie):
E14 (3szt)
Wymiary: 9x40 cm
Materiał: stal lakierowana, PMMA

1

348,00

348,00

428,04

7

Kinkiet ścienny
Klosz umieszczony na uchwycie
ściennym, który można wychylać i
obracać. Materiał: metal (chrom),
szkło satynowe białe
Moc: 33W
Źródło światła(brak w komplecie):
G9 (1 szt) x 2
Wymiary: 12,5x14x9 cm

2

144,72

289,44

356,01

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – POKÓJ NR 126
KOMNATA KTÓRLOWEJ JADWIGI
Lp

MATERIAŁ

ZDJĘCIE

ILOŚĆ

01

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0520-Y

46 m2

02

Farba ścienna wewnętrzna
NCS S 0500- N

33 m2

03

KAMIEŃ DEKORACYJNY
O nieregularnych kształtach
sposób ułożenia na styk, pokryty farbą kolor
NCS S 0500- N

04

WYKŁADZINA DYWANOWA
Dająca efekt postarzanej tkaniny, w odcieniach
szarości, beżowego oraz różu i zieleni.
gramatura HL910

29 m2

05

Listwa przypodłogowa
drewniana- kolor dąb naturalny
wysokośc ok 60 mm

23 mb

06

PŁYTKA PODŁOGOWA
Imitująca deskę drewnianą w ciepłym,
naturalnym kolorze.
Format 20,5 x 84 cm
Właściwości: rektyfikowana, klasa R4

07

PŁYTKA ŚCIENNA
Imitująca kamień naturalny, o delikatnej
strukturze, kolor- biały, wykończenie matowe.
Format- 31 x 98 cm

12 m2

08

PŁYTKA ŚCIENNA
Forma poszczególnej płytki w kształcie
arabeski, w jasno szarym kolorze o delikatnym
wzorze dekoracyjnym.
Format- 45 x 45 cm

5,2 m2

13,70 m2

2,71 m2

