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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: malowanie ścian i sufitów, wymiana płytek ceramicznych 
w internacie Lotnik w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 26. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zakres robót obejmuje: 
Internat Lotnik w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 26 
jednoklatkowy, pięć kondygnacji nadziemnych. 

1) Do malowania ścian i sufitów korytarzy i klatki schodowej pokrytych tapetą oraz 
malowanych ścian i sufitów wnętrz budynku zastosować farbę: 

Farbę  emulsyjną akrylową odporną na zmywanie przeznaczoną do malowania podłoży 
pokrytych farbą. 

a) Właściwości: 

- przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu; 

- bezrozpuszczalnikowa, bez środków konserwujących; 

- odporna  na  zmywanie  5000  cykli  oraz  odporna  na  szorowanie  na  mokro klasy I wg 
PN-EN 13300:2002 i PN-92/C-81517. 

- wysoka zdolność krycia 

- łatwa obróbka 

- wysoka paro przepuszczalność sd<0,1m wg DIN 52615 

- bakteriobójcza 

- zachowuje dyfuzyjność i zdolność oddawania wilgoci z podłoża 

b) Spoiwo: 

- szkło wodne potasowe 

c) Połysk, barwa, kolor: 

- połysk: półmatowy lub matowy wg DIN 53788 

- barwa: barwienie możliwe przy użyciu barwników systemowych samodzielne lub fabryczne 
- kolory: białe (sufity i ściany powyżej lamperii) i pastelowe (dotyczy lamperii 
wykonanej z tapety natryskowej), do uzgodnienia z Zamawiającym przed 
złożeniem zamówienia i rozpoczęciem prac. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

- Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 
i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 
(itp. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

- uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, 
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, niekrusząca się, niepyląca, bez 
rys i spękań. 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich powinny być zakończone wszystkie 
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roboty inne ( w tym szpachlowanie, gruntowanie, uzupełnienie lokalnych ubytków). 

- Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być prowadzone dopiero po wyschnięciu 
podłoży  i miejsc naprawionych. 

- Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze poniżej +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0 0C 

- w temperaturze powyżej 250C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura nie była wyższa 
niż 200C (itp. W miejscach bardzo nasłonecznionych). 

- Przy temperaturze podłoża od +10 0C do + 30 0 C. 
2) wymiana płytek terakotowych przed wejściem do budynku oraz w wiatrołapie. Należy rozebrać 

popękane i odspojone płytki posadzkowe wraz z cokolikami. Ułożenie posadzki wraz z 
cokolikami należy wykonać z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na elastyczna zaprawę 
wodo i mrozoodporną ( klej klasy C2-S1). Płytki o nasiąkliwości wodnej E<0,1%, 
antypoślizgowości minimum R12 (podest przed wejściem do Budynku) i R9 (wiatrołap) w IV 
klasie ścieralności. Do płytek należy zastosować fugi o wysokiej odporności na ścieranie z  
kolorem dobranym do koloru płytek. Kolor płytek i fug powinien współgrać z kolorystyką 
elewacji oraz należy przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego. Cokoliki należy wykonać 
z płytek o wysokości 15 cm. Narożnik cokołu i poziomych okładzin należy uszczelnić 
materiałem trwale elastycznym, który przeniesie naprężenia termiczne i ruchy okładzin z nich 
wynikające. 

3) Wykonanie powłok hydroizolacyjnych posadzki przed wejściem do budynku i w wiatrołapie; 

Przed położeniem posadzki należy wykonać dwuwarstwową izolację mineralną jako 
uszczelnienie podpłytkowe. Wymagalne jest przed jej wykonaniem zagruntowanie podłoża na 
balkonach i tarasach. Ponadto między podkładem betonowym a ścianą budynku w szlam należy 
wkleić taśmę uszczelniającą jak również wykonać izolację mineralną pod płytkami cokolików. 

4) Wykonanie ścianki działowej. 
Do wykonania ścianki działowej należy zastosować profile ścienne U100 i C100 oraz profile 
startowe UA100 przykręcone do posadzki i sufitu za pomocą kołków z wkrętami. 
W otworze drzwiowym należy zamontować wzmocnienie z profili UAR 100. Po zmontowaniu 
konstrukcji należy przymocować płyty gipsowo-kartonowe GKF gr. 12,5 mm za pomocą 
wkrętów systemowych 3,5 x 25 mm. Przestrzeń w ściance miedzy płytami wypełniamy wełną 
mineralną. Do spoinowania złączy płyt należy użyć taśmy zbrojącej wraz z gipsem 
szpachlowym. 

W ściankę z płyt gipsowo-kartonowych wbudować drzwi pełne kompletne wraz z ościeżnicą, 
fabrycznie wykończone w kolorze białym o wym. 90 x 200 cm. Światło przejścia minimum 90 
cm dla skrzydła czynnego. Skrzydło wyposażone w zamek patentowy obustronny na klucz plus 
25 szt. kluczy. 

 
3. Uzgodnienia dodatkowe - Wykonawca wykona: 

- wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: 
• świadectwa dopuszczenia (certyfikaty, atesty, deklaracje) do obrotu oraz stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane na 
zastosowane materiały, 
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• świadectwa zgodności wbudowanych materiałów z dokumentami odniesienia, 
• protokoły odbiorów częściowych, 

• oświadczenie kierownika budowy/robót: 
- o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 
4. Termin wykonania zamówienia – 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
5. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące. 

 
 


