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1. Opis techniczny 

 

1.1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest szczegółowy opis zadania obejmującego remont 

korytarzy, klatek schodowych oraz sal nr 8,28,29 w budynku Szkoły Podstawowej nr 

1 w Gostyninie. Zakresem prac objęte jest malowanie z naprawą powierzchni ścian i 

sufitów oraz wymiana paneli podłogowych. Ponadto należy wykuć otwory 

wentylacyjne w pomieszczeniach wschodniego skrzydła budynku. 
 

1.2. Istniejący stan 

 

Budynek objęty opracowaniem jest to obiekt oświatowy wybudowany w 1927 r. 

Poprzedni remont obejmujący wykonanie gładzi i malowanie ścian oraz montaż 

paneli podłogowych wykonany był kilkanaście lat temu. Od tego czasu zamontowane 

na korytarzach i w salach panele podłogowe uległy naturalnemu zużyciu. Panele 

podłogowe ułożone są na podłodze z desek drewnianych na legarach. Warstwy 

malarskie uległy zabrudzeniu i miejscowemu złuszczeniu, warstwy gładzi gipsowej 

oraz tynki uległy miejscowym uszkodzeniom mechanicznym jak również spękaniom 

na skutek zacieków wody z nieszczelności połaci dachowej ( nieszczelności 

usunięto) oraz podciąganiu wody w pomieszczeniach piwnic. Zakresem remontu 

objęto także szpachlowanie i malowanie elementów drewnianych drzwi i parapety na 

których w okresie użytkowania ujawniły się złuszczenia farby i spękania poprzednich 

warstw szpachli jak i samych elementów drewnianych. 

We wschodnim skrzydle budynku stwierdzono brak wentylacji pomieszczeń, 

pomimo istniejących kominów wentylacyjnych ( kratki wentylacyjne zostały 

zamurowane przez poprzedniego użytkownika budynku. Z uwagi na powyższe w 

ramach remontu należy odszukać kanały kominowe we wszystkich pomieszczeniach, 

wykuć w nich otwory i wstawić kratki wentylacyjne o wymiarach 15 x 20 cm. 
 

1.3. Zakres robót 

 

1.2.1 Korytarz w piwnicy 

 

Zadanie obejmuje remont korytarzy skrzydła wschodniego budynku oraz łącznika 

pomiędzy skrzydłami w zakresie: 



- zabezpieczenie stolarki zewnętrznej przed zniszczeniem i zabrudzeniem w czasie 

remontu, 

- zabezpieczenie posadzki gresowej przed zniszczeniem w czasie remontu, 

- oczyszczenie ścian i sufitów ze starych powłok malarskich z gruntowaniem, 

- miejscowe naprawy tynku ścian i sufitów w miejscach ubytków, spękań i odspojeń 

oraz przetarcie tynków a w razie potrzeby wykonanie gładzi gipsowych, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii do wysokości 1,5 m w kolorach 

ciepłych pastelowych ( kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) z uprzednim 

dwukrotnym szpachlowaniem ubytków i nierówności, 

- dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną, 

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach ciepłych pastelowych ( 

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), 

- oczyszczenie stolarki drzwiowej wewnętrznej ( skrzydła i ościeżnice) ze starych 

powłok malarskich, szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne 

malowanie farbą olejną. 

- oczyszczenie stolarki parapetów drewnianych ze starych powłok malarskich, 

szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne malowanie farbą 

olejną, 
- dwukrotne malowanie farbą olejna rur centralnego ogrzewania w kolorze jak ściany.  
1.2.2 Klatki schodowe 

 

Zadanie obejmuje remont wszystkich czterech klatek schodowych w zakresie: 
 

- zabezpieczenie stolarki zewnętrznej przed zniszczeniem i zabrudzeniem w czasie 

remontu, 

- zabezpieczenie posadzki gresowej przed zniszczeniem w czasie remontu, 

- oczyszczenie ścian i sufitów ze starych powłok malarskich z gruntowaniem, 

- miejscowe naprawy tynku ścian i sufitów w miejscach ubytków, spękań i odspojeń 

oraz przetarcie tynków a w razie potrzeby wykonanie gładzi gipsowych, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii do wysokości 1,5 m w kolorach 

ciepłych pastelowych ( kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) z uprzednim 

dwukrotnym szpachlowaniem ubytków i nierówności, 

- dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną, 

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach ciepłych pastelowych ( 

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), 

- oczyszczenie stolarki drzwiowej wewnętrznej ( skrzydła i ościeżnice) ze starych 

powłok malarskich, szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne 

malowanie farbą olejną. 

- oczyszczenie stolarki parapetów drewnianych ze starych powłok malarskich, 

szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne malowanie farbą 

olejną. 
- dwukrotne malowanie farbą olejna rur centralnego ogrzewania w kolorze jak ściany. 



1.2.3 Korytarze parteru i I piętra 

 

Zadanie obejmuje remont korytarzy parteru i i piętra wszystkich korytarzy w 

budynku szkoły w zakresie: 
 

- zabezpieczenie stolarki zewnętrznej przed zniszczeniem i zabrudzeniem w czasie 

remontu, 

- zabezpieczenie sufitów podwieszanych przed zniszczeniem i zabrudzeniem w 

czasie remontu, 

- oczyszczenie ścian ze starych powłok malarskich z gruntowaniem, 

- miejscowe naprawy tynku ścian w miejscach ubytków, spękań i odspojeń oraz 

przetarcie tynków a w razie potrzeby wykonanie gładzi gipsowych, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii do wysokości 1,5 m w kolorach 

ciepłych pastelowych ( kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) z uprzednim 

dwukrotnym szpachlowaniem ubytków i nierówności, 

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach ciepłych pastelowych ( 

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), 

- oczyszczenie stolarki drzwiowej wewnętrznej ( skrzydła i ościeżnice) ze starych 

powłok malarskich, szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne 

malowanie farbą olejną, 

- oczyszczenie stolarki parapetów drewnianych ze starych powłok malarskich, 

szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne malowanie farbą 

olejną, 

- demontaż istniejących paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi 

- montaż nowych paneli podłogowych na warstwie pianki grubości 5 mm z 

montażem listew przyściennych drewnianych z drewna iglastego. 

Panele podłogowe grubości 8 mm o klasie ścieralności AC5 z atestem 

trudnozapalności Cfi-s1 w kolorze zbliżonej do naturalnego dębu. 

Listwy podłogowe przyścienne drewniane przed montażem należy wyszlifować i 

pomalować lakierobejcą transparentną w odcieniu zbliżonym do kolorystyki paneli. 

Na połączeniach paneli w progach i na dylatacjach należy zastosować listwy 

aluminiowe. 
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania w kolorze jak ściany. 

 

1.2.4 Sale o nr 8,28,29 

 

Zadanie obejmuje remont sal o nr 8,28,29 w budynku szkoły w zakresie: 
 

- zabezpieczenie stolarki zewnętrznej przed zniszczeniem i zabrudzeniem w czasie 

remontu, 

- zabezpieczenie sufitów podwieszanych przed zniszczeniem i zabrudzeniem w 

czasie remontu, 

- oczyszczenie ścian ze starych powłok malarskich z gruntowaniem, 

- miejscowe naprawy tynku ścian w miejscach ubytków, spękań i odspojeń oraz 

przetarcie tynków a w razie potrzeby wykonanie gładzi gipsowych, 



- dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii do wysokości 1,5 m w kolorach 

ciepłych pastelowych ( kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) z uprzednim 

dwukrotnym szpachlowaniem ubytków i nierówności, 

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach ciepłych pastelowych ( 

kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem), 

- oczyszczenie stolarki drzwiowej wewnętrznej ( skrzydła i ościeżnice) ze starych 

powłok malarskich, szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne 

malowanie farbą olejną, 

- oczyszczenie stolarki parapetów drewnianych ze starych powłok malarskich, 

szpachlowanie spękań i nierówności, szlifowanie oraz dwukrotne malowanie farbą 

olejną, 

- demontaż istniejących paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi 

- montaż nowych paneli podłogowych na warstwie pianki grubości 5 mm z 

montażem listew przyściennych drewnianych z drewna iglastego. 

Panele podłogowe grubości 8 mm o klasie ścieralności AC5 z atestem 

trudnozapalności Cfi-s1 w kolorze zbliżonej do naturalnego dębu. 

Listwy podłogowe przyścienne drewniane przed montażem należy wyszlifować i 

pomalować lakierobejcą transparentną w odcieniu zbliżonym do kolorystyki paneli. 

Na połączeniach paneli w progach i na dylatacjach należy zastosować listwy 

aluminiowe. 
- dwukrotne malowanie farbą olejna rur centralnego ogrzewania w kolorze jak ściany. 

 

1.2.5. Wentylacja w pomieszczeniach wschodniego skrzydła budynku szkoły. 

 

We wszystkich pomieszczenia wschodniego skrzydła szkoły należy odszukać po 

jednym kanale wentylacyjny, następnie wykuć otwór oraz zamontować kratki 

wywiewne o przekroju 15 x 20 cm. Po wykonaniu otworów wentylacyjnych należy 

sprawdzić drożność kominów (wymagana opinia kominiarska) oraz naprawić 

uszkodzenia ściany powstałe podczas wykonywania otworów. 
 

2. Część rysunkowa  

- mapa 

- rzut piwnic 

- rzut parteru 

- rzut pietra 


