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1 Prace izolacyjne

1.1 izolacja, cała jednostka insulation, whole vessel

1.2 szpilki, materiały montażowe oraz technologiczne pins, assembly and technology materials 

1.3 izolacja rurociągów powyżej pokładu głównego pipe insulation above main deck   

1.4 aplikacja pianki izolacyjnej foam inslulation 

2 Ściany WALLS

2.1 ściany stałe, metalowe solid walls, metal walls   

2.2 malowanie painting   

2.3 płyty szalunkowe 25/50 wall lining 25/50   

2.4 zamocowania fixtures   

2.5 materiały instalacyjne i technologiczne assembly and technology materials   

2.6 drzwiczki rewizyjne inspection doors   

2.7 okna windows   

2.8 zabudowy okien windows receses   

2.9 poręcze i balustrady handrails and balustrades   

3 Drzwi Doors

3.1 drzwi zewnętrzne outer doors   

3.2 drzwi wewnętrzne kl.B15 inner doors B15 class   

3.3 drzwi wewnętrzne kl.A inner doors A class   

3.4 samozamykacze drzwi wewnętrznych self-locker to inner doors   

3.5 system klucza kapitańskiego (wszystkie drzwi) master key (all doors)   

4 Sufity Ceilings

4.1 malowanie painting   

4.2 zamocowanie sufitów assembly of ceilings   

4.3 sufity różnego typu ceilings of various types   

4.4 drzwiczki rewizyjne inspection doors   

5 Wyposażenie pomieszczeń Compartments outfitting

5.1
meble drewniane - w tym produkcja, dostaw i 

montaż 
wooden furniture - inc. production delivery i assembly   

5.2
meble metalowe (kuchnia, pom. medyczne, mag. 

pokładowy)

metal furniture (galley, medical compartment, deck 

stores)
  

5.3 magazyn pokładowy - narzędzia deck store (tools)   

5.4 wyposażenie magazynu bosmańskiego bosun store equipment   

5.5 zamocowanie mebli drewnianych i metalowych assembly of wooden and metal furniture   

5.6 wyposażenie gospodarcze do kuchni, pralni, mesy equipment for galley, laundry mess-room   

5.7 zamocowanie wyposażenia gospodarczego fixing of the loose eqipment   

5.8 wyposażenie pomieszczeń sanitarnych outfitting of sanitary compartments   

5.9 podłączeie systemów sanitarnych (prace rurarskie) assembly of sanitary sysytem ( pipes)   

5.10 "biały" montaż sanitary equpment assembly   

5.11 fotele pilota pilot chairs   

5.12 rolety przeciwsłoneczne w pomieszczeniu sterówki roll up in the wheelhouse   

5.13 oznakowanie dróg ewakuacji i sprzętu p/poż
marking of evaquation ways and fireffighing 

equiupment 
  

5.14
oznakowanie dróg ewakuacji i sprzętu p/poż na 

czas budowy

marking of evaquation ways and fireffighing 

equiupment for works execution time
  

5.15 krzesła fotele chairs, armchairs   

5.16
chłodnie prowiantowe (meat & fish, vegetable) 

kompletne wraz z drzwiami
cold provision stores (completd with doors)   

5.17 kabiny sanitarne (podgrzewana podoga) sanitary cabins (heating fllor)   

5.18 wyposażenie szpitala hospital equipment   

5.19 montaż sejfu (w kabinie kapitana) assembly of safe i Captains cabin   

5.20 inwentarz (kosze, wieszaki, itp..) inventory (baskets, hangers)   

5.21 elementy dekoracyjne, grafiki decorative elements   

5.22 montaż naściennych dokumentów w ramkach assembly of framed documents   

5.23
montaż ekementów instalacji elektrycznej w 

rejonach prac (opcja )

asselmbly of electrical devices within the area of 

executed works (option on demands)

5.24
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6 Podłogi Floors

6.1
malowanie (związane z przygotowaniem powierzni 

do montazu podłog) 

painting (connectewd with surface preparation before 

loors assembly
  

6.2 płaskowniki przeciwpotne nonprespire  flatbars   

6.3 wygrodzenia pomieszczeń mokrych coamings in wet comprartments    

6.4 wylewki floor mass   

6.5 podłogi PCV PVC floors   

6.6 płytki podłogowe ceramic tiles   

6.7 profile przypodłogowe floor profiles   

6.8 wygrodzenia kabin sanitarnych coamings uder sanitary cabins   

6.9 konstrukcja pod podłogę w sterówce construction of floor in the wheelhouse   

6.10 podłogi pływające floating floors   

6.11 podłogi w sterówce floor in wheelhouse   

6.12 podłogi/pokłady z teaku floors/deck coverings w teak wood

7 Instalacje HVAC HVAC Instalation

7.1 montaż wyposażenia HVAC assembly of HVAC   

7.2 kanały wentylacyjne, rury spiro ventilation ducts, spiro pipes   

8

wycęcie otworów w szalunkach pod 

wyposażenie HVAC, oświetlenie, dysze 

systemu ppoż itp.

Cut out of holes for outfitting, HVAC, lighting, 

sprinklers of firefighting system
  

9
Sprzątanie i zabezpieczenie instalowanych 

elementów
Cleaning and protection of assembled elements

9.1 zabezpieczenie zainstalowanych elementów protection of installed elements   

9.2
codzienne zapewnienie czystości w rejonie 

wykonywanych prac
daily protection of outfitting work area   

9.3
końcowe czyszczenie wyposażanych pomieszczeń 

(od pokładu głównego)
final cleaning of outfitted compartments   

9.4
kontenery na śmieci (wywóz smieci i kontenery na 

zewnątrz zapewnia Stocznia)
containers for waste disposals (arranged by Purchaser)   

10 Prace rurarskie Piping works

10.1

Demontaże rurociagów w sterfie wykonywanych 

prac wyposazeniowych i ponowany montaż po 

zakonczeniu prac

Dismatnlig of pipes in area of outfitting works and 

reassembly afterward

10.2 Konserwacja rurociagów (limitacja w średnicy rur) Maintenacnce of piping systems (Ø - dia limitations)

11
Prace towarzyszące zwyczajowo gwarantowane  

przez Zlecającego
Supporting works - usually granted by Purchaser

11.1 transport pionowy (dźwigi) vertical transport   

11.2
transport poziomy (wózki widłowe, transport na 

jednostce)
horizontal transport (forlifts, transport on board)   

11.3 przechowywanie materiałów, narzędzi storing of materials, tools   

11.4 szatnie change rooms   

11.5 oświetlenie lighting   

12

Materiały technologiczne, elementy złączne 

oraz inne konieczne do wykonania 

powierzonych prac

Supporting materials, connectors and other items 

neccesary to execute works
  

13 Wykonanie dokumentacji technicznej/roboczej Preparation of technical/workshop documentation   
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