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1. OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU REMONTU 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- inwentaryzacja pomieszczeń 
- dokumentacja projektowa 
- wizja lokalna 
- przepisy techniczno-budowlane 

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Remont pomieszczeń w budynku szkoły i sali gimnastycznej tj.: 
 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ (dz. nr ewid. 37/1): 
- sala gimnastyczna 
- wiatrołap 
BUDYNEK SZKOŁY (dz. nr ewid. 37/1) 
PARTER 
- hol wejściowy 
- stołówka 
- klatka schodowa 
- korytarz  
PIĘTRO 
- korytarz 
- hol przy gabinecie dyrektora 
- świetlica 

1.3. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 

1.3.1. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

1.3.1.1. Sala gimnastyczna 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- demontaż i ponowny montaż drabinek sportowych 
- zdjęcie i ponowne założenie siatki na ścianach podłużnych 
- równanie powierzchni ścian przed malowaniem 
- gruntowanie ścian 
- dwukrotne malowanie ścian 
- dwukrotne malowanie lamperii 
- dwukrotne malowanie drzwi do wiatrołapu 
- uporządkowanie pomieszczenia 
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1.3.1.2. Wiatrołap 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- równanie powierzchni ścian przed malowaniem 
- gruntowanie ścian 
- dwukrotne malowanie ścian 
- dwukrotne malowanie lamperii 
- uporządkowanie pomieszczenia 
 
1.3.2. BUDYNEK SZKOŁY – PARTER 

 
1.3.2.1. Hol 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- rozebranie okładziny ściennej na wysokość 1,5 m od podłogi (glazura i tynk dekoracyjny) 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych III kategorii 
- obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł (3 szt.) 
- gruntowanie ścian 
- gładzenie ścian tynkiem gipsowym 
- gruntowanie ścian 
- wykonanie tynków dekoracyjnych od płytek cokołowych do wysokości ~1,5 m (wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym) 
- dwukrotne malowanie ścian 
- montaż sufitu podwieszonego na konstrukcji metalowej z płytami 60x60 cm 
- montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu  
- uporządkowanie pomieszczenia 
- wywiezienie i utylizacja gruzu 
- demontaż opraw oświetleniowych i listew instalacyjnych natynkowych  
- wykucie bruzd, ułożenie kabli, zaprawienie bruzd 
- przedłużenie/ wymiana przewodów kabelkowych do podłączenia opraw rastrowych 
- montaż i podłączenie kompletnych opraw LED 60x60 cm   
- pomiary elektryczne 
 
1.3.2.2. Korytarz 
- demontaż listew przypodłogowych 
- rozebranie okładziny ściennej (płytki ceramiczne) 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych III kategorii 
- rozebranie parkietu, skucie nierówności 
- wykonanie wylewki wyrównującej 
- gruntowanie posadzki  
- wykonanie podłogi z płytek wraz z cokolikami h=10 cm 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
z poszpachlowaniem nierówności 
- montaż skrzynki ppoż 
- obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł (6 szt.) 
- gruntowanie ścian 
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- gładzenie ścian tynkiem gipsowym 
- gruntowanie ścian 
- wykonanie tynków dekoracyjnych od posadzki do wysokości listew ściennych (wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym) 
- dwukrotne malowanie ścian 
- montaż sufitu podwieszonego na konstrukcji metalowej z płytami 60x60 cm 
- montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu 
- wymiana kratek wentylacyjnych 
- uporządkowanie pomieszczenia 
- wywiezienie i utylizacja gruzu 
- demontaż opraw oświetleniowych i listew instalacyjnych natynkowych  
- wykucie bruzd, ułożenie kabli, zaprawienie bruzd 
- przedłużenie przewodów kabelkowych do podłączenia opraw rastrowych 
- montaż i podłączenie kompletnych opraw LED 60x60 cm 
- pomiary elektryczne 
 
1.3.2.3. Stołówka 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  
z poszpachlowaniem nierówności 
- gruntowanie ścian i sufitów 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
 
1.3.2.4. Klatka schodowa 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- rozebranie okładziny ściennej na wysokość ~1,5 od podłogi (tynk dekoracyjny) 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych III kategorii 
- montaż sufitu podwieszonego z płyt g-k 
- obsadzenie narożników aluminiowych (6 szt.) 
- gruntowanie ścian 
- gładzenie ścian tynkiem gipsowym 
- gruntowanie ścian 
- wykonanie tynków dekoracyjnych od posadzki do wysokości ~1,5 m (wzór do uzgodnienia  
z Zamawiającym) 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- montaż nowego parapetu wewnętrznego z konglomeratu 
- uporządkowanie pomieszczenia 
- demontaż opraw oświetleniowych i listew instalacyjnych natynkowych  
- wykucie bruzd, ułożenie kabli, zaprawienie bruzd 
- przedłużenie przewodów kabelkowych do podłączenia opraw rastrowych 
- montaż i podłączenie kompletnych opraw LED 60x60 cm 
- pomiary elektryczne 
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1.3.3. BUDYNEK SZKOŁY – PIĘTRO 
 

1.3.3.1. Korytarz 
- demontaż listew przypodłogowych 
- rozebranie okładziny ściennej (płytki ceramiczne) 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych III kategorii 
- rozebranie parkietu, skucie nierówności 
- wykonanie wylewki wyrównującej 
- gruntowanie posadzki  
- wykonanie podłogi z płytek wraz z cokolikami h=10 cm 
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówności 
- montaż skrzynki ppoż 
- obsadzenie narożników aluminiowych w ścianach z cegieł (6 szt.) 
- gruntowanie ścian 
- gładzenie ścian tynkiem gipsowym 
- gruntowanie ścian 
- wykonanie tynków dekoracyjnych od posadzki do wysokości listew ściennych (wzór do 
uzgodnienia z Zamawiającym) 
- dwukrotne malowanie ścian 
- montaż sufitu podwieszonego na konstrukcji metalowej z płytami 60x60 cm 
- montaż parapetu wewnętrznego z konglomeratu 
- wymiana kratek wentylacyjnych 
- uporządkowanie pomieszczenia 
- wywiezienie i utylizacja gruzu 
- demontaż opraw oświetleniowych i listew instalacyjnych natynkowych  
- wykucie bruzd, ułożenie kabli, zaprawienie bruzd 
- przedłużenie przewodów kabelkowych do podłączenia opraw rastrowych 
- montaż i podłączenie kompletnych opraw LED 60x60 cm 
- pomiary elektryczne 
 
1.3.3.2. Hol przy gabinecie dyrektora 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- montaż sufitu podwieszonego na konstrukcji metalowej z płytami 60x60 cm 
- gruntowanie ścian 
- gładzenie ścian tynkiem gipsowym 
- gruntowanie ścian 
- dwukrotne malowanie ścian 
- wymiana kratki wentylacyjnej 
- uporządkowanie pomieszczenia 
- demontaż opraw oświetleniowych i listew instalacyjnych natynkowych  
- wykucie bruzd, ułożenie kabli, zaprawienie bruzd 
- przedłużenie przewodów kabelkowych do podłączenia opraw rastrowych 
- montaż i podłączenie kompletnych opraw LED 60x60 cm 
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- wymiana gniazda wtykowego i wyłącznika 
- pomiary elektryczne 
 
1.3.3.3. Świetlica 
- zabezpieczenie folią mebli i posadzek 
- gruntowanie ścian 
- dwukrotne malowanie ścian 
- wymiana kratek wentylacyjnych 
- wymiana podokienników na nowe z konglomeratu 
- uporządkowanie pomieszczenia 
 
Ponadto należy wykonać inne roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia (m.in. demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia np. 
obudowy grzejników itp., zabezpieczenie podłóg, okien, drzwi itp. ) 

1.4. GŁÓWNE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

1.4.1.  Podłogi/posadzki 

 
Korytarze: gres w kolorze w uzgodnieniu z Zamawiającym 
 

Parametry płytek gres nie gorsze niż: 
Format:    30x30 
Gatunek:    1 
Antypoślizgowość:   R10 
Grubość:    8 mm 
Cokoły:    h=10 cm 
Fugi:     2 mm 
Nasiąkliwość wodna:  ≤0,5% 
Odporność na ścieranie wgłębne: maksimum 175 mm3 
Atest higieniczny   tak 

 
Uwaga: Elementy komunikacji pionowej ( biegi klatki schodowej ) należy odróżnić kolorystycznie 
od płaszczyzny komunikacji poziomej. 
 

1.4.2.  Okładziny ścian 

1.4.2.1. Hol i korytarz na parterze, klatka schodowa, korytarz na piętrze: tynk cementowo 
wapienny kat. III z dwukrotnie naniesioną farbą akrylowo-lateksową na zagruntowaną 
powierzchnię. Kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Na wysokości ~1,5 m od poziomu 
podłogi zaprojektowano tynk dekoracyjny impregnowany o wzorze i kolorze 
uzgodnionym z Zamawiającym.  

1.4.2.2. Stołówka, świetlica: farba akrylowo-lateksowa. 
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1.4.3.  Sufity 

1.4.3.1. Hol i korytarz na parterze: sufity podwieszone systemowe  z rusztem złożonym z profili 
głównych i poprzecznych, wieszaków, profili brzeżnych. Wypełnienie z płyt ze skalnej 
wełny mineralnej w kolorze białym – matowym  o wymiarach modułowych 600x600 
mm. 
Wysokość montażu sufitu od podłogi na holu ~3,7 m (poziom górnej krawędzi okna  
w cz. wyższej). 
Wysokość montażu sufitu od podłogi na korytarzu ~3,3 m. 
Parametry płyty nie gorsze niż:  
Reakcja na ogień:   A1 
Atest higieniczny:   tak 
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1 (zgodnie z wytycznymi EN ISO 11998:2007,  
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność) 
Odporność na wilgoć:  100% RH 

1.4.3.2. Klatka schodowa: płyty g-k na konstrukcji z profili stalowych, wysokość w nawiązaniu do 
wysokości sufitu korytarza na piętrze. 

1.4.3.3. Hol przy gabinecie dyrektora i korytarz: sufity podwieszone systemowe  z rusztem 
złożonym z profili głównych i poprzecznych, wieszaków, profili brzeżnych. Wypełnienie 
z płyt ze skalnej wełny mineralnej w kolorze białym – matowym  o wymiarach 
modułowych 600x600 mm. 
Wysokość montażu sufitu od podłogi ~3,0 m 
Parametry płyty nie gorsze niż:  
Reakcja na ogień:   A1 
Atest higieniczny:   tak 
Odporność na ścieranie na mokro: Klasa 1 (zgodnie z wytycznymi EN ISO 11998:2007,  
gdzie 1 oznacza najwyższą odporność) 
Odporność na wilgoć:  100% RH 

 
Uwaga: sufity należy montować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. Przy 
wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w instrukcji niezbędne  
do wykonania kompletnego systemu.  
 

1.4.4. Parapety wewnętrzne 
 
Istniejące parapety lastrykowe należy zdemontować. Poziom górnej krawędzi nowych parapetów 
w nawiązaniu do istniejących. Zaprojektowano nowe parapety wykonane z konglomeratu gr. 3 
cm. Kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
 

1.4.5. Wentylacja 
 
Wloty do przewodów wentylacji grawitacyjnej należy zaopatrzyć w kratki wentylacyjne,  
zamontowane w odległości nie większej niż 15 cm od sufitu (odległość od górnej krawędzi kratki).  
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1.4.6.  Instalacje 
 
Istniejące korytka instalacyjne na ścianach należy zdemontować, instalacje ułożyć w wykonanych 
bruzdach i otynkować. Istniejące oprawy oświetleniowe zdemontować. Nowe oprawy 
dostosować do rodzaju sufitu. Na suficie z płyt g-k należy zastosować oprawy LED 60x60 cm 
natynkowe a w sufitach systemowych 60x60 cm wtynkowe.  
Parametry opraw LED:  
wymiary - 60x60 cm 
barwa światła: neutralna - 4000K 
moc – 60W 

1.5. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot należy stosować 
jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania  
w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów,  
lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, 
jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
- Prawo budowlane 
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 
- polskie normy 
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-
instalacyjnych, 
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robot. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w trakcie wykonywania robót. Odchyłki od 
projektu należy konsultować z inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. 
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do zapoznania się z całą 
dokumentacją projektową.  
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP.  

 
 

Opracowanie:  
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2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 
 

Fot. 1 Widok na hol wejściowy 
 

 
 

Fot. 2 Widok na hol wejściowy 
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Fot. 3 Widok na klatkę schodową z poziomu parteru 
 

 
 

Fot. 4 Widok na klatkę schodową z poziomu piętra 
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Fot. 5  Parter – widok na korytarz 

 

 
 

Fot. 6  Parter – widok na korytarz 
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Fot. 7  Stołówka na parterze 

 

 
 

Fot. 8  Stołówka na parterze 
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Fot. 9  Piętro – widok na korytarz 
 

 
 

Fot. 10  Piętro – widok na korytarz 
  



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SZKOŁY I SALI GIMNASTYCZNEJ 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 

INWESTOR: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej, Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 ZDUNY 

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 37/1 i 39/8, obręb: 100510_2.0010 – Nowe Zduny, jedn. ewid.: 100510_2 Zduny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fot. 11  Piętro – hol przy gabinecie dyrektora 
 

 
 

Fot. 12  Piętro – hol przy gabinecie dyrektora 
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Fot. 13  Świetlica na piętrze 

 

 
 

Fot. 14  Świetlica na piętrze 
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Fot. 15  Sala gimnastyczna 
 

 
 

Fot. 16  Sala gimnastyczna  

  














