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1. Podstawa opracowania 

 

Projekt został opracowany na zlecenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Administracyjnych w Gdyni. 

Podstawa opracowania: 

• Inwentaryzacja budynku (AREA PROJEKT, 2016r.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 j.t.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.( Dz.U. 2015 poz. 1422j.t.) 

• Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku placówki oświatowej -  Area Projekt, 

2016r. – wydano pozwolenie na budowę (sierpień 2016r.) 

 

2. Przedmiot i ogólny zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczeń budynku oświatowego realizowanego w 

celu przystosowania obiektu na potrzeby użytkownika, tj. Zespołu Szkół  Administracyjno-

Ekonomicznych. Planowane zadanie obejmuje szereg prac związanych z poprawą wentylacji 

pomieszczeń, usunięciem wewnętrznych barier komunikacyjnych dla osób poruszających się na wózku 

w ramach poszczególnych kondygnacji, remontem elementów wykończeniowych takich jak posadzki, 

ściany i sufity, parapety w wybranych pomieszczeniach, remontem dachu nad magazynem 

zlokalizowanym w parterowej przybudówce i innych. 

Zakres planowanych prac remontowych budynku oświatowego w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 194 nie 

wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, prace remontowe zawarte w opracowaniu nie podlegają 

zgłoszeniu robót budowlanych. 

3. Sytuacja, lokalizacja,  

 

Budynek objęty remontem zlokalizowany jest przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni na działce ewidencyjnej 

o nr 1382 obręb 22 - Orłowo, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni.  

Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej – dojazd jest realizowany bezpośrednio z Alei 

Zwycięstwa. Teren jest uzbrojony, budynek posiada wszystkie niezbędne przyłącza użytkowe, tj.: 

wodociągowe, kanalizacji sanitarnej (obecnie odprowadza także wody opadowe), sieci 

elektroenergetycznej, gazowe. W  ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się przebudowy w 

zakresie przyłączy.  

Prace budowlane dotyczą wnętrz budynku szkolnego oraz remontu dachu nad pomieszczeniem 

magazynowym. 



4. Ogólne dane budynku 
 

BUDYNEK GŁÓWNY 

piwnice –  508,6m2 

parter -  369 m2 

piętro I -  552,3 m2 

Piętro II -  514,2 m2 

Przyziemie parterowe 248,9 m2 

pow. całkowita -  2193 m2 

Kubatura: 14 520 m3 

5.  Ogólny opis techniczny budynku w stanie istniej ącym 

  

Istniejący budynek szkoły to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, wybudowany na początku XXw.  

Budynek główny stanowi zwartą bryłę, z płytko zagłębioną piwnicą, wysokim parterem i dwoma 

dodatkowymi kondygnacjami. Z dokumentacji historycznej przedwojennej wynika, że pierwotnie 

budynek był 3 kondygnacyjny, a czwarta kondygnacja została dobudowana w późniejszych latach. Do 

budynku przylega parterowa przybudówka w kształcie litery L, która wraz z budynkiem otacza 

przestronny dziedziniec. Do budynku głównego przylega parterowa przybudówka mieszcząca 

bibliotekę, pomieszczenia użytkowe oraz magazyn. 

Budynek posiada zwartą bryłę i czytelny układ funkcjonalny. Komunikacja jest oparta o centralnie 

położoną klatkę schodową, z której na każdej z 4 kondygnacji prowadzi szeroki korytarz w stronę 

północno zachodnią. Sale dydaktyczne są usytuowane na kondygnacjach nadziemnych, na poziomie 

piwnicznym lokalizowane są głownie pomieszczenia pomocnicze, takie jak szatnia, magazyn 

pomocniczy, itp. 

W ostatnim czasie wykonano remont budynku głównego oraz parterowej przybudówki w zakresie 

instalacji elektrycznych, części sanitarnych oraz w zakresie wnętrz większości pomieszczeń. Niniejsza 

dokumentacja zawiera zakres prac uzupełniających. 

6. Ogólny wykaz prac remontowych w poszczególnych p omieszczeniach 
 

Wymagania ogólne odno śnie prac do wykonania w całym budynku: 

• Odtworzenie otworów wentylacyjnych  w istniejących kominach wentylacyjnych w wybranych 
pomieszczeniach wg części rysunkowej oraz wytycznych branży sanitarnej (rozdz. 9) 

• Demontaż wentylatorów dachowych zamontowanych na kominach wentylacyjnych, w których 
następnie należy wykonać pomiary długości kanałów wentylacyjnych, 

• Wymiana wszystkich wentylatorów dachowych, montaż ich włączników (w zależności od 
potrzeb – włącznik ręczny, albo podłączony do włącznika światła w danym pomieszczeniu, ect. 
Wg wytycznych branży sanitarnej. (rozdz.9) 

• Montaż wentylatorów typu TURBOWENT hybrydowy, z aluminiową turbiną i dolotem z blachy 
ocynk. , na wszystkich kominach wentylacyjnych, 



• Wykonanie wytrzymałego i estetycznego wykończenia lica biegów schodowych – należy 
zastosować masę wykończeniową typu klejowego, a nie ściennego. 

• Przy wymianie drzwi w pomieszczeniach na poszczególnych piętrach należy dostosować otwór 
drzwiowy do standardowej wielkości w budynku (istniejące drzwi są szersze i wyższe). Drzwi 
należy wykonać bezprogowo. 

• Po wymianie wskazanych drzwi należy wykonać wszystkie prace wykończeniowe wokół futryny, 
tj. gładź szpachlowa, gruntowanie podłoża, malowanie farbą w kolorze dobranym do kolorystyki 
pomieszczenia. 

• Montaż blendy nad drzwiami ( w kolorze drzwi – odcień szarości). 
• Wykonanie dodatkowych elementów instalacji elektrycznych i sanitarnych, wg. opisu w części 

brażowej. (rozdz. 9 i 10) 

 

Piwnica 

• Ogółem wymiana drzwi wejściowych do pom. -1.01, -1.02, -1.03, -1.21 
• Remont istniejących systemów wentylacyjnych: miejscowa naprawa kanałów wyciągowych, 

wymiana wszystkich wentylatorów wyciągowych dachowych (patrz pkt. 9.2) 

Pom. -1.01 gospodarcze 

• Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych, 
• Wyrównanie podłoża, wykonanie wylewki poziomującej, 
• wykonanie posadzki z płytek gresowych, 
• Wykonanie cokołów z płytek gresowych, 
• Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia. 

Pom. -1.02 archiwum 

• Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia 

Pom. -1.03 korytarz  

• Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia, 
• Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych, 
• Wyrównanie podłoża, wylewka poziomująca, 
• Ułożenie płytek gresowych, 
• Montaż listew przypodłogowych. 

Pom. -1.05 korytarz 

• Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych, 
• Wyrównanie podłoża, wylewka poziomująca, 
• Ułożenie płytek gresowych, 
• Montaż listew przypodłogowych. 

Pom.- Korytarz komunikacyjny do Sali gimnastycznej 

• Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych,  
• Rozbiórka istniejących płytek na schodach do pom. -1.16 Sali gimnastycznej. 
• Wyrównanie podłoża, wylewka, 
• Ułożenie płytek gresowych wg projektu na posadzce i na schodach, 
• Montaż listew przypodłogowych, 
• Ukrycie instalacji wod.-kan – podtynkowo, zabudowa, ect. 
• Rozbiórka istniejącej ściany działowej murowanej na korytarzu, montaż ściany w całkowitym 

przeszkleniu p.poż. EI60 z otworem na drzwi (same drzwi są poza zakresem – będą 
realizowane w następnym etapie).  
 



Pom. -1.08 szatnia 

• Montaż ścianki działowej, z drzwiami i okienkiem podawczym. Ściankę wykończyć wykonując 
gładź szpachlową, gruntowanie oraz malowanie na kolor uzgodniony z Zamawiającym. 

Pom. -1.09 korytarz 

• Rozbiórka istniejącej posadzki z płytek gresowych, 
• Wyrównanie podłoża, wylewka poziomująca, 
• Ułożenie płytek gresowych wg. projektu, 
• Montaż listew przypodłogowych. 

 

Pom. -1.16 Sala gimnastyczna 

• Remont instalacji co (dodatkowe grzejniki, uporządkowanie instalacji) – wg. wymagań branży 
sanitarnej zawartych w pkt. 9. 

• Pełne cyklinowanie parkietu, malowanie lakierami, malowanie linii pól gier. 
• Montaż elektrycznych siłowników - mechanizmy otwarcia okien – 6 szt. wraz z wykonaniem 

instalacji zasilającej dla tych urządzeń. 
• Równanie ścian sufitów, wykonanie gładzi szpachlowych, 
• malowanie ścian i sufitów, 
• Wykonanie remontu istniejącej wentylacji mechanicznej, z wymianą wentylatorów kanałowych 

2 szt.(wg. wytycznych branży sanitarnej – patrz pkt. 9.2) i wykonaniem instalacji zasilania 
wentylatorów. 

• Demontaż istniejących krat osłonowych na oknach, dostosowanie krat do zamontowania rolet 
zaciemniających, 

• montaż rolet elektrycznych zaciemniających wraz z wykonaniem instalacji zasilającej dla tych 
urządzeń, 

• wkucie podtynkowo istniejących  linii instalacji elektrycznych na ścianie wejściowej z poziomu 
piwnicy. 

Pom. -1.18 

• Przebudowa układu co. oraz wod.-kan., zabudowa rur systemem płyt gipsowo-kartonowych. 
• Równanie ścian i malowanie pomieszczenia. 

Pom. -1.20 

• Wentylacja mechaniczna – naprawa/ wymiana urządzeń czynnych (wentylator wyciągowy 
dachowy, ect.), miejscowa naprawa kanałów wyciągowych wg wytycznych branży sanitarnej 
zawartych w pkt.9. 

• Przebudowa układu co oraz wod.-kan. – wprowadzenie rur pod tynk, 
• Zabudowa kanałów wentylacyjnych systemem płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Przyziemie - przybudówka 

pom. 13 Siłownia sportowa 

• Równanie ścian i sufitu, usunięcie warstw istniejących powłok malarskich 
• Prace wykończeniowe ścian – klejenie tafli lustrzanych w dużych formatach 
• Wykonanie gładzi szpachlowych, gruntowanie ścian, 
• Malowanie całego pomieszczenia, kolor uzgodniony z Zamawiającym. 

 

 



Parter 

• Wymiana drzwi wejściowych do pom. 0.08, 0.10 
• Rozbiórka istniejącej posadzki w pomieszczeniach 0.03 oraz o.04, wykonanie nowej posadzki 

z wykładziną PVC 
• Obniżenie posadzek w pom. 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10.w celu wyrównania z poziomem 

posadzki na korytarzu; rozbiórka istniejących posadzek wraz z warstwami podbudowy, 
wykonanie wylewek wzmacniających oraz poziomujących i układanie warstw wykończeniowych 
-wykładziny PVC, panele (wg projektu – pkt. 8) 

• Montaż drzwi pomiędzy pom. 0.03 i 0.04 (pomieszczenie ochrony), wraz z dobudową 
elementów istniejącej ścianki działowej wokół montowanych drzwi. 
 

I Piętro 

• Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń 1.06, 1.09. 
• Wymiana podgrzewacza przepływowego na podgrzewacz pojemnościowy 10L, pom. 1.03 

sekretariat 
 

II Piętro 

• Wymiana drzwi do pomieszczeń: 2.05, 2.06, 2.07,  2.11 
• Wymiana parapetów – w pom., 2.03 1 szt., w pom. 2.07 2 szt. 
• Cyklinowanie istniejącego parkietu wraz z wymianą listew przypodłogowych – pom. 2.01, 

2.02, 2.03, 2.04, 2.08.  
• Wymiana fragmentu posadzki drewnianej na korytarzu – na płytki gresowe, dobór kolorystyki 

do istniejącej posadzki, 
• Wykonanie zabudów typu g-k instalacji odpowietrzających oraz obudowy kanałów 

wentylacyjnych w pom. 2.05 oraz 2.06.  

 

7.  Wymagania odno śnie wykonania poszczególnych elementów prac budowla nych 

7.1 Prace rozbiórkowe 

 

Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie 

punkty utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy.  

 

7.2 Monta ż ścianki działowej oraz zabudów typu g-k. 

 

• Ścianę działową w pomieszczeniu -1.08 (szatnia),  na stelażach z blachy ocynkowanej należy 

zamontować do powierzchni posadzki, stropu i ścian na wkręty stalowe i kołki rozporowe 

szybkiego montażu, 

• Wysokość profili stalowych: 75mm 

• Wypełnienie: płyty wełny mineralnej, wypełnienie szczelne 

• płyty należy przykręcać do stelaży w dwóch warstwach, tak aby uzyskać wymaganą sztywność.  

• Ścianę należy wykonywać przy zastosowaniu taśm tłumiących. 



• Należy stosować dwie warstwy płyty przykręcanej na zakład. 

• Zabudowy elementów instalacyjnych należy wykonywać w technologii analogicznej jak ściankę 

działową w pom. -1.08 szatnia. Należy stosować wygłuszenie zabudowanych instalacji  wełną 

mineralną. 

7.3 Stolarka drzwiowa oraz blendy nad drzwiami 

 

We wskazanych w projekcie lokalizacjach w części rysunkowej należy wymienić drzwi (opis parametrów 

w części materiałowej projektu).  Przy wymianie drzwi w salach edukacyjnych należy dostosować 

istniejący otwór drzwiowy do wymiarów projektowanej framugi, wykonując odpowiednią podmurówkę 

(istniejące, historyczne drzwi wejściowe do sal posiadają niestandardowe wymiary, większe od 

projektowanej stolarki) 

UWAGA: Na korytarzach komunikacyjnych na poziomie parteru, I oraz II piętra, nad wszystkimi 

wymienianymi drzwiami, oraz nad istniejącymi drzwiami w nowej stylistyce (wymienione w ostatnim 

czasie) należy zamontować blendy podwyższające wizualnie stolarkę drzwiową do wysokości 2,7m od 

poziomu posadzki. Kolorystyka blendy – ściśle dobrana do koloru projektowanych drzwi. 

7.4 Ścianka działowa – wydzielenie klatki schodowej na k ondygnacji -1 

 

Na kondygnacji -1 klatka schodowa jest wydzielona od korytarza ścianką działową murowaną: 

przewiduje się rozbiórkę istniejącej ścianki, i wykonanie ściany w pełnym przeszkleniu o odporności 

pożarowej EI60, na pełna wysokość korytarza. Dostawa drzwi wejściowych na klatkę poza zakresem 

przedmiotowej inwestycji.  

7.5 Remont posadzek 

 

Przewiduje się remont posadzek w części pomieszczeń. W zależności od lokalizacji przewiduje się 

następujące zakresy prac: 

• Wymiana istniejących posadzek gresowych (pom. -1.01, -1.03, -1.05, -1,9, korytarz do Sali gim. 

wraz ze schodami na salę gimnastyczną, fragment korytarza II-go piętra) - zerwanie istniejących 

płytek gresowych, wyrównanie podłoża (gładź, wylewka) i ułożenie nowych posadzek wg 

projektu. 

• Wyrównanie różnicy poziomów w salach edukacyjnych na parterze (pom. 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 

0.10)  – po rozbiórce posadzki należy rozebrać niższe warstwy podbudowy (w większości płyty 

z prasowanych odpadów drewnopodobnych), tak aby po wykonaniu warstwy wykończeniowej 

wyrównać poziom do posadzki na korytarzu.  

• Cyklinowanie istniejących parkietów, szpachlowanie szczelin przy pomocy masy z lakieru i 

mączki drewnianej, lakierownie, wraz z wymianą listew przypodłogowych – w pom. 2.01, 2.02, 

2.03, 2.04, 2.08. 



   

   

Foto.7.5.1 różnice poziomów posadzek sal i korytarza na parterze 

 

7.6 Gładzie ścienne, malowanie ścian i sufitów 

 

Należy w wybranych pom. wykonać gładzie ścienne i sufitowe. Istniejące pokrywy malarskie na 

ścianach i sufitach należy zwilżyć i usunąć przy pomocy narzędzi stalowych, tak aby usunąć wszelkie 

słabo związane warstwy. Przed pokrywaniem docelowym kolorem farby należy wszystkie powierzchnie 

dwukrotnie gruntować,. Rodzaj preparatu gruntującego należy dobrać do zastosowanej farby,. 

Wszelkie przebarwienia typu grzybicznego, które powstały w wyniku okresowo występującego 

zawilgocenia pewnych fragmentów ścian i sufitów, należy zabezpieczyć, usunąć powierzchniowe 

warstwy gładzi i tynku, następnie nasączyć preparatami antygrzybicznymi 

7.7  Remont dachu w pomieszczeniu magazynowym 1.01 części parterowej 

 

W zakresie remontu dachu nad pomieszczeniem magazynowym 1.01 należy wykonać następujące 

prace: 

• Demontaż ustniejącego dachu – blacha falista na belkach drewnianych, wraz z oświetleniem, 

• Demontaż i utylizacja fragmentów papy, 

• Rozbiórka istniejącej więźby dachowej, 



• Demontaż obróbek blacharskich i orynnowania 

• Montaż murłatyx2 45x145, impregnowana ciśnieniowo NTR 

• Montaż krokwi dachowych – profil 45-145mm co 60cm, świerk skandynawski lub sosna, 

• Montaż poszycia dachu z płyt OSB-3 – gr. 22mm, 

• Montaż warstwy papy podkładowej – papa izolacyjna I/333, 

• Montaż warstwy papy wierzchniego krycia  

•  2 – wierzchniego krycia 

• Montaż obróbek blacharskich, 

• Montaż kominka wentylacyjnego z wkładem izolacyjnym, 

• Montaż kompletnego orynnowania (rynny, rura spustowa, pas nadrynnowy. 

• Montaż wełny mineralnej w przestrzeniach pomiędzy krokwiami, 

• Montaż podsufitki z płyt OSB – gr.18mm.  

• Montaż oświetlenia zdemontowanego przed rozbiórką. 

 

7.8  Monta ż rolet zaciemniaj ących w pom. sali gimnastycznej  

 

W pomieszczeniu -1.16 Sala gimnastyczna przewiduje się montaż rolet zaciemniających z napędem 

elektrycznym, sterowanych zdalnie.  

Zasilanie rolet wykonać wg. wytycznych branży sanitarnej zawartych w pkt. 10. 

Uwaga:  wszystkie okna posiadają zabezpieczenie w postaci osłon z siatki stalowej, chroniące przed 

uderzeniem piłką podczas prowadzenia ćwiczeń. Istniejące osłony należy zdemontować, oraz 

dostosować do ponownego montażu w taki sposób, aby po ponownym zamontowaniu spełniały 

następujące wymagania: 

• Osłona okien oraz zamontowanych do nich rolet zaciemniających: 

• Powinny umożliwiać swobodne opuszczanie i podnoszenie rolet (odpowiednia przestrzeń), 

• Powinny zapewniać swobodne uchylanie okien przy użyciu projektowanych siłowników 

elektrycznych. 

7.9  Wymiana parapetów wewn ętrznych  

 

W pomieszczeniach 2.03, 2.07, przewiduje się wymianę parapetów wewnętrznych (łącznie 3 szt.). Po 

wykonaniu montażu należy wykonać obróbki wykończeniowe powierzchni ścian wokół parapetów, w 

zakresie wynikającym z uszkodzeń tych stref podczas wykonywania demontażu istniejących parapetów 

oraz montażu projektowanych. 

7.10  Prace wyko ńczeniowe obrze ży bocznych w biegach schodowych 

 

Biegi schodowe klatki schodowej na poszczególnych kondygnacjach posiadają obrzeże boczne 

wykończone typową masą do wykonywania gładzi ściennych, i pomalowane na kolor wg. aranżacji 



strefy klatki schodowej. Występuje niekorzystne zjawisko łuszczenia się istniejącej gładzi szpachlowej, 

szczególnie w okolicach obrzeży samych płyt stopnicowych wykonanych z Lastryko. W ramach 

przedmiotowego remontu przewiduje się: 

• Usunięcie istniejącej, źle dobranej gładzi na całej długości obrzeży wszystkich biegów na klatce 

schodowej 

• Odczyszczenie bocznych ścianek wszystkich płyt stopnicowych z lastryko, ewentualnie 

odpowiednie szlifowanie, w celu uwidocznienia materiału lastryko, 

• Pozostałą część obrzeży bocznych pod stopnicami należy wykończyć na gładko stosując gładź 

typu klejowego, bez tendencji do łuszczenia, a następnie pomalować na kolor wg. obecnej 

aranżacji wnętrz. 

 

Foto.7.10.1 Po prawej widoczny fragment obrzeża schodów  do remontu. 

 

7.11  Cyklinowanie i remont posadzek wykonanych z p arkietów drewnianych 

 

Pomieszczenia przewidziane do wykonania prac cykliniarskich.  2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.08. 

 

7.12  Cyklinowanie i remont podłogi sportowej 

 

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej przewiduje się przeprowadzenie pełnej renowacji istniejącego 

parkietu sportowego. Należy wykonać cyklinowanie w celu zdarcia malowania oraz wierzchniej warstwy 



parkietu. Następnie należy uzupełnić ewentualne szczeliny pomiędzy deszczułkami przy użyciu masy 

lakierowo pyłowej. 

Należy wykonać pola gry, do gier w piłkę koszykówka i  siatkówkę. 

Linie pól gier należy nakładać pomiędzy warstwami lakieru bezbarwnego wykończeniowego 

nakładanego na nawierzchnię posadzki.  

 

8. Wymagania odno śnie materiałów budowlanych 

8.1  Posadzki 

 

8.1.1 PŁYTKI GRESOWE  60X60mm  

  

Format płytek: 60 x 60 mm 

Wykończenie typu MAT 

Poślizgowość R11/R10 

Kolorystyka: gama szarości – do 
uzgodnienia 

Fuga max. 2mm, kolor szary 

 
 

Lokalizacja: korytarze (poziom -1, 2) 

8.1.2 COKOŁY WKUWANE  

  

Format płytek: 60 x 60 mm 

Wykończenie typu MAT 

Poślizgowość R11/R10 

Kolorystyka: gama szarości – do 
uzgodnienia 

Fuga max. 2mm, kolor szary 
 

Lokalizacja: schody z korytarza na poziomie -1 do pom. -1.16 Sali gimnastycznej. 

 

8.1.3 LISTWY PRZYPODŁOGOWE  



  

Materiał: stal nierdzewna, 
szczotkowana 

Wykończenie: mat 

Wysokość: min 10-12 cm 

 

 

 

 
 

Lokalizacja: korytarze komunikacyjne na poziomie -1, przewidziane do wymiany posadzki 

 

8.1.4 WYKŁADZINA WINYLOWA - posadzki 

 WYKŁADZINA WINYLOWAO 
WLAŚCIWOŚCIACH AKUSTYCZNYCH 
redukcja dźwięków uderzeniowych do 
poziomu 15dB lub 19 dB. 

Grubość 2,6 mm 

Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm 

Wymiary rolki25 m x 200 cm 

NCS S 1060-G60Y 

LRV 43% 

 

 

Lokalizacja: sale edukacyjne, gabinety.  

 

8.1.5 PANELE PODŁOGOWE LAMINOWANE 

  
Twardość:  
powyżej 4 BHN (skali Brinela) 
 
Klasa ścieralności i  użyteczności: 
32-33 AC5 
 
Łączna grubość:  
nie mniej niż 10mm 
 
wysoka odporność na promieniowanie 
UV 
Kolorystyka: jednolita, drewnopodobna, 
do uzgodnienia z Zamawiającym 
  

Lokalizacja: pom. 0.10.  



8.1.6. LISTWY PRZYPODŁOGOWE DREWNIANE 

Wysokie listwy z drewna, min. wys. 12cm. 

Gładkie, bez dodatkowych zdobień 

Malowane na kolor ściany 

 

Lokalizacja: pomieszczenia z wymienianą posadzką 

 

8.2  Wykończenia ścian 

 

8.2.1 TAFLE LUSTRZANE klejone do ściany 

  

Lustro srebrne grubości 5mm 

Krawędzie: frezowane 

Wymiary 1 tafli: 

Wysokość: 2300mm 

Szerokość: 1300mm 

Ilość: 6 szt. 

Wysokość montażu nad 
podłogą: 300mm. Tafle powinny 
przylegać do siebie na styk, 
bezfugowo  

Lokalizacja: pomieszczenie siłowni sportowej, ściana naprzeciwko okien 

Zamontowane tafle powinny tworzyć jednolitą powierzchnię lustrzaną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3  Stolarka  

 

8.3.1 DRZWI WEWNĘTRZNE z przeszkleniem  

POKRYCIE - Okleina: CPL, HPL,  

Wzory i kolory z kolekcji standardowej – dostosować do drzwi 
istniejących, zamontowanych w trakcie remontu 2017r. 

POSZYCIE - • płyta HDF 

WYPEŁNIENIE - •płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym 
ramiakiem 

RAMA - Rama skrzydła z klejonki drewnianej. 

OBRZEŻE - Przy pokryciu CPL obie pionowe  

krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm. W 
pozostałych rodzajach pokryć, taśma obrzeżowa w kolorze 
skrzydła.                

ZAWIASY • nawierzchniowe standard      

ZAMKI - Zamek główny: na klucz zwykły, pod wkładkę patent. 
Zamek dodatkowy górny pod wkładkę patent . 

PANEL OCHRONNY - Skrzydła mogą być wyposażone w panele 
ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm. 

• panel górny „push–panel” na wysokości klamki o wysokości 300 
mm              

OŚCIEŻNICE  metalowe: 

• Kątowa Mała i Kątowa Duża 

• regulowana                             

PRZESZKLENIE  

Rodzaje szyb: matowa, hartowana 

Ramki przyszybowe wykonane z MDF. 

 

Lokalizacja: wejścia do sal dydaktycznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3.2 DRZWI WEWNĘTRZNE pełne  

 

POKRYCIE - Okleina: CPL, HPL, drewnopodobna PCV, naturalna 
standard, naturalna select; farba akrylowa i inne okleiny z oferty 
Porta. Wzory i kolory z kolekcji standardowej i niestandardowej. 

POSZYCIE  płyta HDF 

WYPEŁNIENIE •płyta wiórowa pełna wzmocniona wewnętrznym 
ramiakiem 

RAMA Rama skrzydła z klejonki drewnianej. 

OBRZEŻE Przy pokryciu CPL obie pionowe krawędzie skrzydła 
pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm. W pozostałych rodzajach 
pokryć, taśma obrzeżowa w kolorze skrzydła.                

ZAWIASY • nawierzchniowe standard                                                                                                    

ZAMKI   Zamek główny: na klucz zwykły, pod wkładkę patent. 

Zamek dodatkowy górny pod wkładkę patent . 

PANEL OCHRONNY Skrzydła mogą być wyposażone w panele ze 
stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm. 

• panel górny „push–panel” na wysokości klamki o wysokości 300 
mm                    

OŚCIEŻNICE  metalowe: 

• Kątowa Mała i Kątowa Duża 

• regulowana 

 

Lokalizacja: gabinety 

 

 

8.3.3 KLAMKI  

 Wszystkie nowomontowane skrzydła 
drzwiowe powinny posiadać stalową 
ślusarkę: niedopuszczalne jest 
zastosowanie klamek wykonanych z 
materiałów syntetycznych 

 

 

 

 

 

Pomieszczenia, w których przewiduje się wymianę drzwi. 

 



8.3.4 PRZESZKLENIA NA KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ 

 
•  

• system przeznaczony do budowy ścian strukturalnych lub semistrukturalnych;  

• mocowanie szkła : klejenie strukturalne , chwytanie mechaniczne oraz rozwiązania 

semistrukturalne; 

• szyby pojedyncze lub zespolone; 

• odporność ogniowa: REI 60 

• Kolorystyka, układ szprosów, wykończenie według projektu architektonicznego i wskazań 

inwestora. 

Lokalizacja: ściana wydzielenia p.poż klatki schodowej na kondygnacji -1. 

 

8.4  Parapety  

 

8.4.1 PARAPETY  

 Parapety wewnętrzne z PVC, o konstrukcji 

komorowej, wymagane parametry: 

• trwałość i odporność na wilgoć, zarysowania, 

drobne uszkodzenia, 

• wysoka sztywność, 

• kolor biały 

 

 

 

Pomieszczenia 2.03 (1 szt.) oraz 2.07(2 szt.) 

 

 



8.5  Rolety zaciemniaj ące  

 

Elektryczne rolety zaciemniające na skrzydła okienne, parametry:  

• montowane bezpośrednio do stolarki okiennej, 

• prowadnice boczne oraz kaseta osłaniająca ograniczające do minimum przenikanie światła 

słonecznego, 

• możliwe wietrzenie pomieszczeń przy pełnym zaciemnieniu,  

• wysoka estetyka wykonania i wysoka techniczna kultura pracy, 

• stopień zaciemnienia ok 70%: zaproponowane rozwiązanie uzgodnić z Zamawiającym  

• tkanina odporna na promienie UV.  

• sterowanie zdalne, możliwość grupowania rolet (włącz./wyłącz poszczególnych grup) - 

uzgodnić z Zamawiającym. Wymagana ilość pilotów zdalnego sterowania: 4szt. 

  
Lokalizacja: wszystkie okna w pomieszczeniu -1.16 Sala gimnastyczna. 

9. Instalacje sanitarne  

 

W pomieszczeniach budynku, w zależności od lokalizacji funkcjonuje wentylacja grawitacyjna lub 

wymuszona. Układy wentylacji wymuszonej obsługują następujące rodzaje pomieszczeń: 

• węzły sanitarne, 

• szatnie sportowe, 

• pomieszczenie gabinetowe na kondygnacji piwnicznej. 

W stanie istniejącym wiele pomieszczeń nie posiada żadnej formy wentylacji, poza okresowym 

wietrzeniem poprzez otwarcie okien. Wiele z tych pomieszczeń znajduje się w zasięgu kominów 

wentylacyjnych, jednak nie posiada otworów wentylacyjnych, natomiast większość systemów 

wyciągowych wentylacji wymuszonej nie funkcjonuje prawidłowo z powodu niedziałających 

wentylatorów dachowych. 



W pierwszej kolejności wykonawca zdemontuje wentylatory wyciągowe dachowe i wykona pomiary 

kanałów wentylacyjnych, na których zamontowane były wentylatory. Wyniki pomiarów wykonawca 

niezwłocznie przekaże zamawiającemu. 

9.1 Remont wentylacji grawitacyjnej 

 

W następujących pomieszczeniach należy wykonać otwory wentylacyjne do istniejących kominów: 

II piętro: 2.07; 2.06; 2.04; 2.03; 2.02; 2.01; 2.10; 2.12 

I piętro: 1.05; 1.04; 1.03; 1.02; 1.12; 1.08 (korytarz) 

Parter: 0.07; 0.05, 0.08  

Lokalizację poszczególnych otworów zawiera część rysunkowa.  

Otwory wentylacyjne należy wykonywać na wysokości 15cm od poziomu  sufitu w danym 

pomieszczeniu. Na każdym z wykonanych otworów należy zamontować kratkę wentylacyjną z PVC, z 

zabezpieczeniem siatką drobną. 

 

Dla pomieszczenia 0.06 (nie posiada bezpośredniego dostępu do komina wentylacyjnego) należy 

wykorzystać jeden z dwóch kominów wentylacyjnych zlokalizowanych w przyległym pom. 0.05, i 

wykonać kanał wywiewny pomiędzy pomieszczeniami, z rur typu SPIRO DN160. 

 

Dla pomieszczenia 2.05 (nie posiada bezpośredniego dostępu do komina wentylacyjnego) należy 

wykorzystać jeden z dwóch kominów wentylacyjnych zlokalizowanych w przyległym pom. 2.06, i 

wykonać kanał wywiewny pomiędzy pomieszczeniami, z rur typu SPIRO DN160. 

 

Dodatkowo należy wykonać: 

• wszystkie poziome kanały wentylacyjne pomiędzy pomieszczeniami  należy zabudować w 

systemie płyt gipsowo-kartonowych, z wygłuszeniem akustycznym wełną mineralną, 

• na wylotach wszystkich kanałów wentylacyjnych z wentylacją grawitacyjną należy zamontować 

nasady kominowe typu TURBOWENT hybrydowy DN160 - DN200 z aluminiową turbiną i 

dolotem z blachy ocynk, przy czym średnicę należy zweryfikować i dostosować do każdego 

kanału  istniejącego. 

• w każdym pomieszczeniu z wentylacją grawitacyjną należy zamontować nawiewniki okienne w 

ilości równej ilości okien, max. 3 szt. 

9.2 Remont istniej ących systemów wentylacji wymuszonej 

 

• Naprawa istniejących indywidualnych instalacji wentylacyjnych wymuszonych w 

pomieszczeniach:  

Piwnica: -1.12; -1.13; -1.14; -1.15 - szatnie dziewcząt i chłopców wraz z węzłami sanitarnymi. 

• Wymiana istniejących wentylatorów dachowych, typ: WDP-2, wraz z tłumikiem, 5 szt.,  

(zasilanie, sterowanie wg. wytycznych inst. elektrycznych, pkt. 10. 



   

 
Foto.9.2.1 Istniejące urządzenia wentylacyjne przewidziane do wymiany 

Sala gimnastyczna 

Istniejące systemy wentylacyjne w Sali gimnastycznej wymagają wymiany urządzeń wentylacyjnych 

(istniejące wentylatory kanałowe) oraz wyczyszczenia kanałów wyciągowych i nawiewowych. 

Dodatkowo należy wymienić istniejące kratki wentylacyjne w poziomie posadzki. 

 
Foto.9.2.2 System wentylacyjny w pom. -1.16 sala gimnastyczna 



9.3 Wykonanie dodatkowych elementów wentylacji wymu szonej 

 

Wyci ągi pionowe 

W pomieszczeniach w których nie ma możliwości wykorzystania kominów wentylacyjnych, należy 

wykonać blaszane wyciągi pionowe o przekroju DN200mm z wyrzutnią ponad dachem budynku. Należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• na każdym kanale na dachu należy zamontować nasadę kominową typu TURBOWENT 

hybrydowy fi200 z aluminiową turbiną i dolotem z blachy ocynk, 

• wszystkie nowobudowane kanały w pomieszczeniach należy zabudować systemem płyt 

gipsowo-kartonowych.  

• lokalizację kanałów w obrębie wskazanych pomieszczeń należy uzgodnić z Zamawiającym, 

• odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być mniejsza niż 3m 

od krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna, 

Wyciągi pionowe należy wykonać w następujących pomieszczeniach: 

II piętro: 2.08, 2.09, 2.11. 

I piętro: 1.06, 1.07 

Parter: 0.08, 0.10;  

We wszystkich pomieszczeniach, w których zostaną wykonane wyciągi pionowe należy zamontować 

nawiewniki okienne higrosterowane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 9.3, przy czym w 

danej sali należy montować nawiewniki w każdym oknie (ilość nawiewników = ilość okien), max 3 szt. 

 

Wyci ągi z wyrzutem bocznym 

Pomieszczenia na najniższej kondygnacji, o następujących nr: 

• -1.07,  

• -1.08,  

• -1.10,  

• -1.17,  

• -1.18,  

które w stanie istniejącym nie posiadają systemu wentylacji, należy wyposażyć w instalację wentylacji 

mechanicznej wywiewnej, z wyrzutem bocznym powietrza wywiewanego. Do wywiewu powietrza 

stosować wentylatory kanałowe typu Silent 300 PLUS, na kanałach DN160, uruchamiane włącznikiem 

światła w danym pomieszczeniu. Powietrze wywiewane będzie poprzez kanały wentylacyjne DN160. 

Zastosowane wentylatory wywiewne należy wyregulować.  



Do nawiewu powietrza do pomieszczeń zastosować samoczynne nawiewniki okienne higrosterowane 

montowane w istniejącej stolarce okiennej; w obrębie danego pomieszczenia należy montować 

nawiewniki w każdym oknie (ilość nawiewników = ilość okien). 

Wyrzutnie powietrza w ścianie budynku należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j.), a w szczególności: 

• okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3m, a 

powyżej wyrzutni – co najmniej 2m; 

• czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym 

samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5m. 

 

Nawiewniki  okienne 

Dodatkowe pomieszczenia, w których przewiduje się montaż nawiewników okiennych: 

• pom. 2.03 

• pom. 2.07  

• pom. 1.05  

• pom. 0.07  

Wszystkie nawiewniki powinny być wyposażone w następujące elementy:  

 

9.4  Modyfikacje instalacji c.o. oraz wod.-kan.  

 

Budynek wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, z kotłownią gazową na kondygnacji 

piwnicznej. Instalacje jest nowoczesna, modernizowana w ubiegłych latach zarówno pod względem 

urządzeń kotłowni, jak również całej instalacji w pomieszczeniach. 

Przewiduje się modyfikację istniejącej instalacji  w części piwnicznej w salach -1.18, -1.20, na korytarzu 

oraz na sali gimnastycznej. We wskazanych pomieszczeniach należy uporządkować przebieg 

poszczególnych instalacji, a następnie zabudować je systemem płyt gipsowo kartonowych. 

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej należy: 

- zamontować dodatkowe grzejniki stalowe konwektorowe o mocy 4 x 1000W, zasilane z istniejącej 

instalacji, i wykonać osłonę drewnianą, analogicznie do istniejącej. 

- wszystkie przewody instalacji co. poprowadzić pod sufitem i zabudować systemem płyt gipsowo-

kartonowych. 

 



10. Instalacje elektryczne 
 

Należy wykonać następujące instalacje: 

• Zasilanie siłowników uchylania okien w pomieszczeniu -1.16 Sali gimnastycznej, ilość: 6 szt., 

pobór mocy ok. 50W każdy 

• Zasilanie wentylatorów wyciągowych dachowych oraz wentylatorów kanałowych w 

pomieszczeniach piwnicznych -1.07, -1.08, -1.10, -1.17, -1.18, wraz z włącznikami 

zintegrowanymi z oświetleniem danego pomieszczenia, lub niezależnym – uzgodnić z 

Zamawiającym. 

• Zasilanie wentylatorów kanałowych w pomieszczeniu -1.16 Sali gimnastycznej, wraz ze 

zintegrowanym sterowaniem zlokalizowanym w skrzynce z kontrolą dostępu w pomieszczeniu 

kierownika administracyjnego pom. 0.10. 

Pobór mocy 1 wentylatora: ok. 350-450 W, ilość wentylatorów 8 szt. 

• Zasilanie rolet zaciemniających w pomieszczeniu -1.16 sali gimnastycznej (sterowanie zdalne, 

pilot). Ilość urządzeń: ok. 14 szt, pobór mocy ok. 100W każda roleta 

• w pom. 2.07 oraz 0.07 należy wykonać dodatkowe stanowiska instalacji e-dziennika oraz tablic 

multimedialnych; dokładną lokalizację w obrębie pomieszczeń uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Plan BIOZ 
 

 

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZE Ń W BUDYNKU SZKOLNYM POŁO ŻONYM 

W GDYNI PRZY UIL. ALEI ZWYCIĘSTWA 194 

 

A. Zakres robót uwzgl ędniaj ący kolejno ść realizacji: 

• demontażowe i rozbiórkowe 

• montaż ścianek działowych z płyt GK 

• montaż stolarki drzwiowej  

• roboty posadzkarskie (wykonywanie wylewek, kładzenie gresu, wykładzin winylowych i 

renowacja parkietu), 

• kładzenie gładzi szpachlowej i malowanie 

• montaż elementów instalacji c.o. i wentylacyjnej. 

 

B. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:  

- remont pomieszczeń budynku.  

 

C. Wskazanie przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji prac budowlanych:  

Ryzyko powstania zagrożenia porażeniem prądem:  

skala - wysokie ryzyko,  

miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń zasilanych energia elektryczna oraz w 

bezpośrednim sąsiedztwie będącej pod napięciem instalacji elektrycznej,  

czas - w trakcie obsługi i przebywania w pobliżu w/w maszyn i urządzeń oraz w trakcie prowadzenia 

prac w pobliżu w/w instalacji.  

Ryzyko powstania zagrożenia poparzeniem:  

skala - średnie ryzyko,  

miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń wytwarzających ciepło, przy pracach 

spawalniczych,  

czas - w trakcie obsługi i przebywania w pobliżu w/w maszyn i urządzeń, podczas wykonywania izolacji 

na ciepło, w trakcie prac spawalniczych.  



Ryzyko powstania zagrożenia uszkodzenia ciała przy obsłudze maszyn i urządzeń:  

skala - średnie ryzyko, miejsce przy obsłudze użyciu maszyn i urządzeń i w bezpośrednim sąsiedztwie,  

czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń.  

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji mogą wystąpić także inne zagrożenia, wynikające z 

przyjętej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikające Z wybranej 

technologii wykonywania prac budowlanych. W takim przypadku przy sporządzaniu planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy: Uwzględnić niewymienione wyżej, a przewidywane 

zagrożenia oraz wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające tym niebezpieczeństwom.  

 

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych:  

Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac należy zapoznać pracowników z:  

•  informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczególnym 

uwzględnieniem uwag w nich zawartych, 

• zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfika, kolejnością,  

• przewidywanymi zagrożeniami, występującymi w trakcie tych prac oraz metodami i środkami 

zapobiegającymi niebezpieczeństwom oraz metodami i środkami eliminowania lub 

minimalizowania zagrożeń (wg planu bioz),  

• pozostałymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy prowadzić w sposób skuteczny. 

 

 E. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom, 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia 

lub w ich s ąsiedztwie.  

Przed przestąpieniem do wykonywania robót remontowych  

• zwłaszcza w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich pobliżu,  

• realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzających potencjalne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, należy ze szczególna starannością 

• zapoznać pracowników z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt.08.E, (a wiec i 

informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),  

• przeprowadzić instruktaż dostosowany do charakteru prac, zagrożeń i przyjętych środków 

organizacyjnych i technicznych,  

• zapewnić indywidualny przydział obowiązków i prac do wykonania przez poszczególnych 

pracowników dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejętności danej osoby,  




















