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I.ZADANIA  

1.Roboty malarskie wewnętrzne 

2. Wymiana posadzki na tarasie nad werandą w budynku nr 1 

3.Wymiana sufitów podwieszonych oraz wymiana płyt dekoracyjnych 

4. Wymiana wykładzin podłogowych w klubie i aneksie kuchennym 

 

Ad.1) Roboty malarskie wewnętrzne 

Zakres robót remontowych: 

Budynek nr 1 

a) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z 

zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni – ok. 103m2 

b) Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian z 

zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni – ok. 713 m2 

c) Częściowa wymiana tapet przed malowaniem na  powierzchni ścian – ok. 36m2 

d) Zabezpieczenie folią podłóg – ok. 267m2 

e) Wyniesienie, wniesienie oraz ofoliowanie mebli stałych i stolarki drzwiowej – 13kpl 

Budynek nr 2 

a) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z 

zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni – ok. 421m2 

b) Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian z 

zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni – ok. 4192 m2 

c) Częściowa wymiana tapet przed malowaniem na  powierzchni ścian – ok. 126m2 

d) Zabezpieczenie folią podłóg – ok. 1567m2 

e) Wyniesienie, wniesienie oraz ofoliowanie mebli stałych i stolarki drzwiowej – 44kpl 

 

Budynek nr WSA wraz z łącznikiem przy Al. Zwycięstwa 20 

a) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z 

zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni – ok. 718m2 

b) Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian z 

zagruntowaniem i przygotowaniem powierzchni – ok. 3968 m2 

c) Częściowa wymiana tapet przed malowaniem na  powierzchni ścian – ok. 80m2 

d) Zabezpieczenie folią podłóg – ok. 1625m2 

e) Wyniesienie, wniesienie oraz ofoliowanie mebli stałych i stolarki drzwiowej – 40kpl 

 



Ad.2) Wymiana posadzki na tarasie nad werandą w budynku nr 1 

Zakres robót remontowych: 

a) Rozebranie istniejącej posadzki z płytek ceramicznych wraz ze skuciem nierówności 

podłoża – ok. 15m2 

b) Wymiana obróbek blacharskich, rynien z blachy ocynkowanej malowanej na nowe 

wykonane z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,55mm malowanych farbą olejną zewn. 

na powierzchnie ocynkowane np. Lowicyn 

- rynny fi 120mm – 11,2m 

- obróbki blacharskie – 2,2m2 

      c) Wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko wraz z utylizacją  

      d) Wykonanie powłoki izolacyjnej poziomej z Dysperbitu – ok. 15m2 

      e) Wykonanie  warstwy wyrównawczej pod posadzkę z masy szpachlowej  

mrozoodpornej  gr. 2cm wykonanej w spadku – ok. 15m2 

      f) Wykonanie posadzki tarasu z płytek tarasu z płytek granit. gr. 2 cm o wymiarach 

35x35cm w technologii systemu np. Ardex lub równoważnej ( do naw. kamiennych) tj. 

 - gruntowanie preparatem Ardex 2K dwukrotne  z wyłożeniem na ściany – ok. 15,4m2 

 - wykonanie izolacji poziomej z masy dwuskładnikowej Ardex 8 + 9 – pow. 15,4m2 

 - wklejenie taśmy uszczelniającej na styku tarasu ze ścianą budynku – 5m 

 - ułożenie posadzki z płytek granitowych oraz cokolików wys. 15cm na klej 

elastyczny Ardurit X 7G Plus i fugą elastyczną szer. 6mm Ardurit FL – 15m2  

      g) Wykonanie i montaż zbiorniczka do wód opadowych przy rynnach z blachy tytanowo – 

cynkowej malowanej – 1 szt. 

      h) Szczelne umocowanie do płyty tarasu balustrady stalowej – 7 słupków 

      i) Zagruntowanie z malowaniem dwukrotnym farbami emulsyjnymi zewn. powierzchni 

pionowych elewacji w kolorze istniejącym krawędzi płyty tarasowej – 2,40,2 

 

Ad.3) Wymiana sufitów podwieszonych oraz wymiana płyt dekoracyjnych 

Zakres robót remontowych: 

a) Wymiana sufitów podwieszonych kasetonowych na ruszcie stalowym malowanym 

proszkowo , płytki dekoracyjne z wełny mineralnej o wym. 60x60cm , kolor biały – 

pow. 75m2 

b) Demontaż i ponowny montaż opraw  oświetleniowych wpuszczanych – 42szt oraz 

czujek ppoż. – 12 szt. 

c) Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko i utylizacja 



d) Wymiana kratki wentylacyjnej PCV – 1 szt. 

e) Wymiana pojedynczych płyt dekoracyjnych o wym. 60x60cm w istniejących  

konstrukcjach sufitów podwieszanych – pow. 91m2 

f) Wymiana pojedynczych płyt dekoracyjnych o wym. 120x120cm w istniejących  

konstrukcjach sufitów podwieszanych – pow. 81m2 

g) Umycie, odkurzenie , odtłuszczenie istniejącej konstrukcji rusztów stalowych sufitów 

podwieszonych – pow. 172m2 

h) Zabezpieczenie podłóg folią – 215m2 

 

Ad.4) Wymiana wykładzin podłogowych w klubie i aneksie kuchennym 

Zakres robót remontowych: 

i) Rozebranie posadzki z wykładziny dywanowej rulonowej wraz ze skuciem 

nierówności i usunięciem kleju na powierzchni ok. 86 m2. 

j) Wywóz na wysypisko i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

k) Wykonanie izolacji poziomej z wyłożeniem na ściany folią w płynie w pomieszczeniu 

aneksu kuchennego – pow. ok. 17m2 

l) Ułożenie posadzki z płytek gres o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej 

wodoodpornej, płytki klasy wysokiej o R min =9 np. seria Nova Gala lub 

równoważna. – pow. ok. 17mw 

m) Wykonanie cokolików z płytek jw. wys. 7cm w technologii posadzki 

n) Zagruntowanie pow. pod posadzkę preparatami typu Ceresit CT 17 lub Atlas Uni- 

Grunt w pom. klubowym – pow. Ok. 69m2 

o) Ułożenie posadzki z paneli podłogowych kl. AC5 gr. 10mm (rodzaj i kolorystyka w 

uzgodnieniu z użytkownikiem – inwestorem) na podłożu z maty piankowej – pow. ok. 

69mw 

p) Wymiana progów lub montaż listew progowych  w przejściach 

q) Montaż listew drewnianych przyściennych wys. 7cm 

r) Demontaż i montaż zabudowy meblowej w aneksie kuchennym. 

 

 

 

 

 

 



II. UWAGI KOŃCOWE 

− Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montażowych z zachowaniem obowiązujących przepisów 

bhp i p.poż oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

− Użyte materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty i świadczenia ITB 

i certyfikaty zastosowania w obiektach użyteczności publicznej 

− Z uwagi na czynne obiekty Sądu należy zachować szczególne warunki ostrożności 

i bezpieczeństwa pracy, wygrodzić i oznakować tablicami informacyjno – 

ostrzegawczymi strefy robocze. 

− Szczegółowe warunki realizacji ustalone będą w toku wprowadzenia wykonawcy na 

budowę 

− Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót 

oraz sprawdzeniem przedmiarów z natury 

 

 

Opracował: 

M. Lewandowski 

 

 

 

Gdańsk, maj 2012 r. 


