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Opis prac:      
 
 
Projekt obejmuje roboty remontowe części  sal wykładowych ,pomieszczeń biurowych oraz 

korytarza Studium Języków Obcych 
Do wykonania są następujące prace: 
1. Wymiana drzwi do pięciu sal wykładowych, pomieszczenia biblioteki oraz trzech 

pomieszczeń biurowych: 
   - wykucie starych drzwi z naświetlami , ułoŜenie nadproŜy z prefabrykowanych belek typu  
      L ,powiększenie istniejących otworów drzwiowych, zamurowanie otworów po   
      naświetlach nad wymienianymi drzwiami, wykonanie tynków na zamurowaniach i  
      ościeŜach, (tynk kat. III cementowo – wapienny) oraz gładzi gipsowej  
-     osadzenie drzwi drewnianych, pełnych o szerokości w świetle ościeŜy 90cm,  
      drzwi z ościeŜnicą regulowaną ( szerokość muru z tynkiem:15-18cm), okleina w kolorze  
      dębu (dobrana do juŜ istniejących),zamek z wkładką patentową, klamka metalowa w  
       kolorze złotym. 
2. Wymiana oblistwowania istniejących naświetli na listwy okleinowane ( od strony 

korytarza) oraz  malowanie naświetli farbą olejną.  
3. MontaŜ desek odbojowych na ścianach, deski w okleinie dębowej, szer.obrzeŜa desek 

wykończone pcv – we wszystkich salach studium, oraz w pokoju kierownika 
4. Wykonanie jednowarstwowych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach ( za wyjątkiem 

korytarza wewnętrznego – tam tylko miejscowe naprawy tynku)  
5. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi ( dwukrotne z gruntowaniem, kolory  

ścian pastelowe) oraz wykonanie lamperii z farby olejnej ( malowanie dwukrotne z 
jednokrotnym szpachlowaniem) w salach i korytarzach. 

8. Malowanie dwukrotne farba olejną grzejników, rur c.o., krat, drzwi wahadłowych w  
      korytarzu 
9. UłoŜenie glazury ( płytki w kolorach pastelowych o wym.15*20 cm)przy szafkach z  
       umywalkami  oraz na parapetach podokiennych. 
10.  Wymiana umywalek i baterii na umywalki na szafce z baterią stojącą.  
11. Wymiana wykładzin podłogowych na wykładziny PCV w salach, wykonanie wstawek z 

wykładzin pcv przy wszystkich drzwiach na korytarzu. Wymagane parametry dla nowej 
wykładziny: homogeniczna, gr. min. 2 mm, klasyfikacja uŜytkowa 34/43, o powierzchni 

zabezpieczonej fabrycznie warstwą poliuretanu, trudnoizapalna ( reakcja na ogień) Bfl-
s1, grupa ścieralności P. Kolory wstawek na korytarzu naleŜy dobrać do istniejącej juŜ 

wykładziny. 
12.Wymiana kratek wentylacyjnych. 
13. Wymiana instalacji elektrycznej, komputerowej i telefonicznej (wg. projektu branŜowego)  
 
 


