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23.07.2018r.  

Remont pomieszczeń w piwnicy Wydziału Matematyczno-Fizycznego. 
ul. Wielkopolska 15, Szczecin. 
 
Zakres robót obejmuje prace remontowe w pomieszczeniach polegające na: 
 

1. CPV 45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne: 

 

1.1. Roboty w pomieszczeniu nr 13B: 

-Rozebranie ścianki z cegieł, 

-Odbicie tynków wewnętrznych, 

-Odgrzybianie powierzchni ścian, 

-Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, 

 

1.2. Roboty w  pomieszczeniu nr 16, 17: 

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 

- Wykucie z muru listew drewnianych, 

 

1.3. Roboty na korytarzu: 

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 

- Rozebranie progów, 

- Wykucie z muru haków instalacyjnych na korytarzu, 

 

2. CPV 45410000-4 – Tynkowanie: 

 

2.1. Roboty w pomieszczeniu nr 13B: 

-Tynki wewnętrzne - strop i ściany, 

 

2.2. Roboty w  pomieszczeniu nr 16, 17 i korytarzu: 
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- Tynki wewnętrzne - reperacje - stropu pomieszczenia nr 16, 17 i korytarzu oraz ściany korytarza, 

 

3. CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie: 

 

3.1. Roboty w pomieszczeniu nr 13B: 

- Gruntowanie podłoży, 

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnych tynków wewnętrznych, kolor (jasny) do uzgodnienia  
z Użytkownikiem, 

- Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych, 

 

3.2. Roboty w  pomieszczeniu nr 16, 17: 

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, 

- Gruntowanie podłoży, 

-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnych tynków wewnętrznych, kolor (jasny) do uzgodnienia  
z Użytkownikiem, 

- Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych, 

 

3.3. Roboty na korytarzu: 

- Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, 

- Gruntowanie podłoży, 

-Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnych tynków wewnętrznych, kolor (jasny) do uzgodnienia  
z Użytkownikiem, 

-Obrobienie rur c.o., 

-Oczyszczenie rur wodnych, 

 

4. CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian: 

 

4.1. Roboty w pomieszczeniu nr 13B i korytarzu wstawienie drzwi p.pożarowe do pomieszczeń nr 13, 
13B, 14, 15, 16, 17 
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-Naprawa pęknięć posadzki, 

-Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, 

-Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, 

- Wstawienie drzwi wewnętrznych p.pożarowych EI30 z okuciami (drzwi do pomieszczeń nr 13, 13B, 
14, 15, 16, 17) 

- Obsadzenie kratki wentylacyjnej, 

 

4.2. Roboty w  pomieszczeniu nr 16, 17: 

-Naprawa pęknięć posadzki, 

-Wykonanie cokolików z betonu z zatarciem na gładko, 

-Szlifowanie posadzki, 

-Gruntowanie podłoży, 

-Dwukrotne malowanie posadzki farbą do betonu, kolor (ciemny) do uzgodnienia z Użytkownikiem, 

 

5. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie: 

 

5.1. Roboty w  pomieszczeniu nr 13B, 16, 17: 

- Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, 

- Dostarczenie i wmontowanie w skrzydła okienne nawiewników higrosterowanych, regulowanych 
ręcznie, montaż nawiewnika w każdym oknie, 

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi parapetów, 

 

5.2. Roboty w  pomieszczeniu nr 13B, 16, 17: 

- Gruntowanie podłoży - powierzchnie ościeży przed malowaniem - ościeża okien od wewnątrz. Kolor 
(jasny)do uzgodnienia z Użytkownikiem 
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6. Pochylnia:  
 

6.1. Pochylnia składana do prawej strony ściany - możliwość łatwego (nieuciążliwego) rozkładania  
i składania pochylni na ścianę. Montaż  w celu nie utrudnienia dostępu do drogi ewakuacyjnej. 

 

7. Ogólnie: 

-wykonanie prac porządkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych. 

 

8. Parametry wykładziny podłogowej homogenicznej rulonowej PCW: 

- antypoślizgowość- klasa DS 
- reakcja na ogień - Bf1-s1 
- grubość - 2,00mm 
- klasa ścieralności - typ I 
- przewodność cieplna - 0,25W/m*K 
- wykładzina zaklasyfikowana jako „antystatyczna” 
 
 
 
 
 

 

 


