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I   Opis prac do wykonania 

 

 Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu  prac remontowych, które należy 
wykonać w  pomieszczeniach  nr 366, 367, 368 i 368a Wydziału Architektury w budynku 
Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku. 

ze względu na zużycie elementów wyposażenia oraz poprawienia warunków dla osób 
użytkujących  pomieszczenia i poprawienie estetyki   tych pomieszczeń.  
 
   Zakres prac obejmuje: 
1) rozbiórka i usunięcie z budynku zabudów meblowych, regałów 
2) demontaż i wyniesienie z pomieszczenia szafek, szaf, urządzeń i pozostałego wyposażenia 

pomieszczenia. 
3) rozebranie parkietu i warstwy podłoża z warstwą subitu – dotyczy pomieszczeń 366, 367 i 

368a. 
4) wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych wyrównujących do poprzedniej 

wysokości – przygotowanie pod wykładzinę PCW homogeniczną  - dotyczy pomieszczeń 
366 i 367. 

5) Wykonanie wylewki samopoziomującej i położenie wykładziny podłogowej z tworzyw 
sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę wysokości 10 cm - 
[wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, 
spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż. - dotyczy pomieszczeń 366 i 367. 

6) wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych wyrównujących do poprzedniej 
wysokości – przygotowanie pod parkiet dębowy gr 22mm gat. I  - dotyczy pomieszczenia 
368a. 

7) położenie parkietu dębowego gr 22mm gat. I wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem 
lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym - dotyczy pomieszczenia 368a. 

8) przesunięcie drzwi pomiędzy pokojami 367 i 368  o 60 cm w kierunku okna polegające na 
wykuciu ściany gr 51 cm i częściowe zamurowanie ściany po zamontowani drzwi w 
nowym miejscu. 

9) wymiana drzwi płytowych pełnych ścianie pomiędzy pokojami 368 i 368a na drzwi pełne   
tłoczone z ościeżnicą drewnianą o wym. 90x200cm. 

10) opalanie z farby olejnej, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie lakierobejcą stolarki 
drzwiowej [ dotyczy drzwi pomiędzy pokojami – szt. 4, i wyjściowymi na korytarz- szt. 2 

11) .opalanie z farby olejnej, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie farbą olejną stolarki 
okiennej skrzynkowej i podokienników drewnianych na kolor biały. W ramach renowacji 
stolarki okiennej należy uzupełnić lub poddać renowacji uszkodzone lub brakujące okucia, 
uzupełnić okitowania, dokonać regulacji skrzydeł okiennych i wykonać uszczelnienie 
okien poprzez montaż uszczelek. 

12) wykonanie tynków wewnętrznych ścian po wykonanych przekuciach i zamurowaniach. 
13) Przygotowanie tynków ścian i sufitów poprzez zeskrobanie i zmycie powierzchni, oraz 

przetarcie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi [kolor należy 
uzgodnić z Zamawiającym 

14) wykonanie prac malarskich - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów [kolor 
należy uzgodnić z Zamawiającym przemalowaniem] 

15) malowanie rur stalowych i grzejników żeliwnych farbą olejną. 
16) Wymiana żaluzji okiennych pionowych o wym. 2,60x3,60m –szt. 6 – kolor uzgodnić z 

Zamawiającym. 



17) wymiana umywalki i baterii w pomieszczeniu nr. 366 wraz z wymianą podejść wod – kan. 
i wykonaniem wyłożenia ściany płytkami glazurowanymi 20x25cm przy umywalce o 
wysokości 1,30m i szerokości łącznej 1,55m 

18) likwidacja umywalki i baterii w pomieszczeniu nr. 367 wraz z likwidacją podejść wod – 
kan. 

19) usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizacja. 
. 
 
Wymagania materiałowe 
 
- parkietu dębowego gr 22mm gat. I 
- lakier bezbarwny chemoutwardzalny do parkietu 
- wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca 

rygorystyczne wymogi ppoż. i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T] 
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