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1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie od Zamawiającego. 

- Ustalenia z Zamawiającym. 

- Wizja lokalna. 

- Dokumentacja fotograficzna. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wybranych pomieszczeń w szkole wraz z 

robotami towarzyszącymi. W ramach prowadzony prac budowlanych zostanie wykonany remont 

szatni dla dzieci, remont łazienek w zakresie wymiany umywalek oraz ustępów, a także prace 

związane z malowaniem wskazanych sal lekcyjnych. W ramach prac remontowych, zostaną 

także wykonane nowe schody zewnętrze wyjściowe. Pełny opis projektowanych prac 

przedstawiono w punkcie 4 oraz 5. 

3. Dane ogólne 

Budynek zlokalizowany jest w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Lecha Zondka 6. 

Obiekt jest użytkowany jako placówka oświaty – gimnazjum. 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1.  Szatnia 
 

Pomieszczenie szatni o wymiarach 9,00m x 5,65m znajduje się w piwnicy. W chwili 

obecnej pomieszczenie wykorzystywane jako mała sala do ruchu. Na podłodze ułożone panele. 

Ściany malowane farbą lamperyjną do wysokości 1,50m. W pomieszczeniu zamontowane 

drabinki do gimnastyki. Grzejniki obudowane osłonami stalowymi. Pod grzejnikami zabudowa 

drewniana służąca jako siedzisko. 
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Fot 1. Widok zabudowy grzejników oraz ławka do siedzenia. 

 

 
Fot 2. Widok drabinek gimnastycznych w pomieszczeniu. 
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4.2.  Schody wyjściowe 
 

Boczne schody wyjściowe, zadaszone, wykończone terakotą na podłożu betonowym. W 

chwili obecnej ze schodów odpada okładzina z płytek, a z bocznej ścianki płytki klinkierowe. 

Schody przeznaczone do generalnego remontu wraz z barierkami. 

 
Fot 3. Widok schodów zewnętrznych zadaszonych. 

 
Fot 4. Widok schodów zewnętrznych zadaszonych. 
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Boczne schody wyjściowe – 3 sztuki wykończone terakotą, na bokach płytkami 

klinkierowymi. Bo bokach znajdują się barierki stalowe. Schody przeznaczone do generalnego 

remontu, wraz z barierkami. 

 
Fot 5. Widok schodów zewnętrznych. 

 

Fot 6. Widok schodów zewnętrznych. 
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Fot 7. Widok schodów zewnętrznych. 

 

Fot 8. Widok schodów zewnętrznych. 

 

Fot 9. Widok schodów zewnętrznych. 
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4.3. Klasy lekcyjne 
 

Klasy lekcyjne nr 21, 22, 23 znajdują się na 1 piętrze. Pomieszczenia o wymiarach 8,50m 

x 5,70m, wyposażone w ławki do nauki oraz typowe wyposażenie sal lekcyjnych – tablice do 

pisania, itp. Ściany pomalowane do wysokości 1,50m farbą lamperyjną, powyżej farbą 

emulsyjną. Sufit malowany farbą emulsyjną. 

4.4. Łazienki 
Łazienka dla dziewcząt wyposażona w kabiny z ustępami oraz pomieszczenie z  

umywalkami. Na podłodze terakota, a na ścianach ułożona glazura. 

Łazienka dla chłopców wyposażona w kabiny z ustępami, pisuary oraz pomieszczenie z 

umywalkami. Na podłodze znajduje się terakota, a na ścianach ułożona glazura. 

 
Fot 10. Widok łazienki dla chłopców – umywalki. 

 

Fot 11. Widok łazienki dla chłopców – umywalki. 
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Fot 12. Widok łazienki dla chłopców – pisuary. 

 
Fot 13. Widok łazienki dla chłopców – ustępy oraz ścianki działowe. 
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Fot 14. Widok łazienki dla dziewcząt - umywalki. 

 

 

Fot 15. Widok łazienki dla dziewcząt – ustępy z kabinami. 
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5. Opis prac remontowych 

5.1.  Szatnia 
 

W ramach w szatni zostaną wykonane następujące prace remontowe: 

1. Demontaż i montaż drzwi wejściowych: 

a. demontaż istniejących drzwi wejściowych wraz z futryną 

b. roboty naprawcze po demontażu futryny – uzupełnienie tynku 

c. wstawienie nowych drzwi – o konstrukcji stalowej, z kompletnym 

wyposażeniem (zamki, szyldy, klamki) o szerokości przejścia 90cm. 

Ościeżnica kątowa systemowa. Drzwi należy zamontować od strony 

korytarza, tak aby wykładały się w całości na ścianę. Drzwi profilowe, z 

wypełnieniem dolnym z panelu pełnego, zaś górne z wypełnieniem ze szkła 

bezpiecznego. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. 

2. Demontaż istniejącego wyposażenia sali w całości, w tym: 

a. demontaż drabinek 

b. demontaż osłon grzejnikowych 

c. demontaż ławeczki pod grzejnikiem 

d. demontaż zabudowy instalacyjnej 

e. wyniesienie całego wyposażenia sali 

3. Prace malarskie: 

a. demontaż elementów – lamp itp. 

b. zmatowienie powłok lamperyjnych 

c. zabezpieczenie podłóg oraz okien folia ochronną 

d. zagruntowanie wszystkich powierzchni przeznaczonych do malowana – 

materiał do gruntowania zgodny z technologią farb przeznaczonych do 

malowania nawierzchniowego 

e. malowanie ścian – farbami przeznaczonych do wykonania powłok 

lamperyjnych, odpornych na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne – 

dwukrotnie do wysokości 1,50m powyżej farby emulsyjne, kolorystyka do 

ustalenia z Zamawiającym 

f. malowanie sufitu z przygotowaniem powierzchni do malowania – 

szpachlowanie nierówności – farbą emulsyjną dwukrotnie, kolorystyka do 

ustalenia z Zamawiającym 
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g. montaż elementów zdemontowanych – wykonanie nowych osłon 

grzejnikowych – osłony płytowe z wzorami do ustalenia z Zamawiającym. 

Osłony zabezpieczone przeciwpożarowo oraz lakierami odpornymi na 

wysokie temperatury. Osłony przeznaczone do stosowania w obiektach 

szkolnych. Jeżeli po demontażu ławeczki okaże się, że występują tam 

poziomy instalacyjne, to należy je zabudować podobną konstrukcją z 

materiałów drewnianych, zabezpieczonych przeciwpożarowo oraz 

lakierami odpornymi na wysokie temperatury. 

4. Prace związane z podłogą: 

a. demontaż paneli wraz z listwami cokołowymi 

b. przygotowanie powierzchni do wykonanie terakoty w pomieszczeniu – 

szpachlowanie ewentualnych nierówności wraz z zagruntowaniem 

c. wykonanie podłogi z terakoty, klasa antypoślizgowości R10, na zaprawie 

wysokoelastycznnej wraz z fugowaniem – zaprawa fugowa elastyczna, 

odporna na wodę i zabrudzenia. Kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

d. wykonanie cokolików z płytek o wysokości 8cm dookoła pomieszczenia 

wraz z uszczelnieniem przy styku ze ścianą. Materiały do wykonania 

cokolików tożsame z materiałami do terakoty. 

5. Montaż wyposażenia: 

a. montaż nowego osprzętu elektrycznego – włączniki, gniazdka 

b. montaż istniejących lamp na suficie 

c. montaż list ochronnych na wszelkich narożnikach, w tym w glifach 

drzwiowych 

5.2. Schody wyjściowe 
W ramach prac przy schodach zadaszonych: 

1. Rozbiórki: 

a. całości wykończenia schodów oraz cokolików 

b. demontaż barierek drewnianych 

c. rozbiórka wszystkich naniesionych warstw wyrównawczych, klejowych z 

powierzchni poziomych oraz pionowych 

d. demontaż papy na powierzchni betonowej wraz z obróbkami 

e. rozbiórka wszystkich warstw wyrównawczych z zadaszenia 

2. Naprawy: 
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a. wykonanie naprawy całości schodów, powierzchni poziomych oraz 

pionowych systemem typu PCC, 

b. wykonanie naprawy całości zadaszenia, powierzchni poziomych systemem 

typu PCC – przygotowanie powierzchni do ułożenia papy. 

3. Izolacje: 

a. wykonanie izolacji wodochronnej z zapraw uszczelniających elastycznych 

na wszystkich powierzchniach pionowych oraz poziomych na schodach 

wraz z wklejeniem taśm uszczelniających we wszystkie narożniki oraz 

połączenia płaszczyzn – w tym połączenia schodów ze ścianą 

b. wykonanie obróbek blacharskich na zadaszeniu betonowym z kapinosami z 

blachy ocynkowanej – montaż mechaniczny pod papą 

c. wykonanie nawierzchni z papy na zadaszeniu – papa nawierzchniowa 

modyfikowana SBS o grubości nie mniejszej niż 3,2 mm – wykonanie 

jednej warstwy z wywinięciem na wszystkie powierzchnie pionowe na 

wysokość 10 cm – zakończenie systemową obróbką wciętą w ścianę i 

uszczelnioną sylikonem. 

4. Elementy wykończenia: 

a. wykończenie schodów oraz spocznika płytkami terakotowymi o klasie R10, 

mrozoodpornymi. Płytki układane na zaprawach klejowych 

mrozoodpornych, wysokoelestycznych, przeznaczonych do stosowania na 

zewnątrz, na całej swojej powierzchni. Fugowanie z materiałów 

elastycznych, wodoodpornych, przeznaczonych na zewnątrz. Zarówno 

izolacje jak i wszelkie kleje i fugi jednego producenta, systemowe. Na 

zakończeniu schodów od boku, zastosować listę kapinosową, wklejoną w 

uszczelnienie.. 

b. wykonanie cokoliku wysokości 8cm z płytek na całej powierzchni styku ze 

ścianą zewnętrzną – materiały tożsame z opisem w punkcie 4.a. 

c. wykończenie boków schodów płytkami ceramicznymi przeznaczonymi na 

zewnątrz – materiały tożsame z opisem w punkcie 4.a. 

5. Wykonanie nowych barierek: 

a. barierki należy wykonać na wysokość 110cm z profili stalowych, 

ocynkowanych, malowanych proszkowo, mocowanie do istniejących 

słupków podpierających zadaszenie – gotowe przęsła należy dospawać do 

słupków. Pochwyt z rury 48mm, wypełnienie z płaskowników 30x5mm, w 
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rozstawie 12cm.  Barierki muszą spełniać wymagania WT, przedłużenia 

barierki w stosunku do krawędzi ostatniego schodka – 30cm. 

 

W ramach prac przy pozostałych schodach: 

1. Należy rozebrać całość schodów – wykończenie, barierki, rozbiórka głównej 

konstrukcji betonowej do spodu ich fundamentów oraz demontaż kostki brukowej 

wokół schodów celem uzyskania miejsca do wykonania nowych schodów. 

2. Wykonanie nowych schodów wejściowych z elementów brukowych – stopnie z 

kostki betonowej Holland gr. 6cm, podstopnice z krawężników pełniących rolę 

oporników 8x30cm, na lawie betonowej, bok wykonany z palisady 

zabezpieczającej. Schody o parametrach – szerokość stopni 35 cm, wysokość 

około 14 cm – z podziału wysokości spocznika, wysokość maksymalna 17 cm. 

Palisada na boku spocznika oraz do krawędzi drugiego schodka w dwóch rzędach, 

o parametrach 18x18x120 cm, wykonana i posadowiona z oporem z suchego 

betonu B15 o wysokości 40 cm. Na kolejnych schodkach można wykonać palisadę 

z krótszych elementów, uzyskując zagłębienie palisady większe od wysokości 

wystawania. Oporniki kształtujące schody o grubości 8cm i wysokości 30cm, 

posadowione na ławach betonowych. Wypełnienie całości konstrukcji piskiem 

średnim zagęszczonym. Kostka ułożona ze spadkiem zewnętrznym na podsypce 

cementowo-piaskowej w stosunku 1:7 (przepuszczalnej). 

3. Przed wejściem należy wykonać obniżoną kostkę 6cm na szerokości drzwi 

wejściowych i długości 60cm. W obniżenie zamontować wycieraczkę – kratę 

stalową, ocynkowaną. 

4. Wykonanie cokołu z tynku mozaikowego przy schodach na istniejącej ścianie – po 

uprzednim wykonaniu warstwy klejowej, o wysokości 30 cm. 

5. Uzupełnienie rozebranej kostki wokół wykonanych nowych schodów wejściowych. 

6. Wykonanie barierek zabezpieczających stalowych – mocowanie do wierzchu 

palisady. Barierki ze profili stalowych pochwyt z rury 48mm, słupki z rury 48mm, 

wypełnienie z płaskowników 30x5mm, w rozstawie 12cm, ocynkowane, 

zabezpieczone poprzez malowanie proszkowe. Barierki o wysokości 1,10m, 

spełniające warunki stawiane w WT. Przedłużenie barierki poza lico ostatniego 

schodka o 30cm. 

5.3. Klasy lekcyjne 
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W ramach prac w klasach lekcyjnych: 

1. Wyniesienie wyposażenia pomieszczeń. 

2. Demontaż listew ściennych ochronnych. 

3. Demontaż elementów – lamp itp. 

4. Zmatowienie powłok lamperyjnych 

5. Zabezpieczenie podłóg oraz okien folia ochronną 

6. Zagruntowanie wszystkich powierzchni przeznaczonych do malowana – materiał 

do gruntowania zgodny z technologią farb przeznaczonych do malowania 

nawierzchniowego 

7. Malowanie ścian – farbami przeznaczonych do wykonania powłok lamperyjnych, 

odpornych na wodę oraz uszkodzenia mechaniczne – dwukrotnie do wysokości 

1,50m, powyżej farby emulsyjne, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. 

8. Malowanie sufitu z przygotowaniem powierzchni do malowania – szpachlowanie 

nierówności – farbą emulsyjną dwukrotnie, kolorystyka do ustalenia z 

Zamawiającym 

9. Montaż elementów zdemontowanych. 

5.4. Łazienki 
W ramach prac w pomieszczeniu łazienki dla dziewcząt: 

1. Demontaż jednej umywalki oraz jednego sedesu. 

2. Przerobienie podejść hydraulicznych i kanalizacyjnych celem dostosowania do 

montażu zlewu dla dzieci z przedziału 7-11 lat. 

3. Uzupełnienie glazury ściennej – kolor i rodzaj zbliżony do istniejących płytek wraz 

z fugowaniem. 

4. Montaż umywalki i ustępu kompaktowego dla dzieci z przedziału 7-11 lat. 

 

W ramach prac w pomieszczeniu łazienki dla chłopców: 

1. Demontaż jednej umywalki oraz jednego sedesu. 

2. Przerobienie podejść hydraulicznych i kanalizacyjnych celem dostosowania do 

montażu zlewu dla dzieci z przedziału 7-11 lat. 

3. Uzupełnienie glazury ściennej – kolor i rodzaj zbliżony do istniejących płytek wraz 

z fugowaniem. 

4. Czyszczenie instalacji kanalizacyjnej od pisuarów. 

5. Montaż umywalki, pisuaru i ustępu kompaktowego dla dzieci z przedziału 7-11 lat. 


