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Zakres prac objętych zamówienie obejmuje: 

1. Branża BUDOWLANA 

a. Sufit sceny 

i. Gruntowanie, 

ii. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi. 

b. Sufit aula 

i. Odbicie luźnych i spękanych tynków – przyjęto 20% całości powierzchni 

sufitu, 

ii. Przygotowanie powierzchni ubytków do tynkowania (gruntowanie),  

iii. Uzupełnienie ubytków powstałych pod odbiciu zaprawą tynkarską z 

dokładnym połączeniem starych i nowych tynków, 

iv. Na pozostałym obszarze sufitu zdarcie odpadającej/luźnej farby + mycie, 

v. Wykonanie gładzi gipsowej, 

vi. Gruntowanie, 

vii. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi. 

viii. Malowanie pasów na suficie o szerokości 10cm w kolorze czarnym (zgodnie z 

wizualizacją), 

c. Ściany scena 

i. Gruntowanie, 

ii. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, 

d. Ściany aula 

i. Odbicie luźnych i spękanych tynków – przyjęto 20% całości powierzchni 

sufitu, 

ii. Przygotowanie powierzchni ubytków do tynkowania (gruntowanie),  

iii. Uzupełnienie ubytków powstałych pod odbiciu zaprawą tynkarską z 

dokładnym połączeniem starych i nowych tynków, 

iv. Na pozostałym obszarze sufitu zdarcie odpadającej/luźnej farby + mycie, 

v. Wykonanie gładzi gipsowej, 

vi. Gruntowanie, 

vii. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, 

viii. Malowanie pasów na ścianach i balkonie o szerokości 10cm w kolorze szarym 

(zgodnie z wizualizacją), 

ix. Uzupełnienie i położenie gładzi gipsowej na boniach przy scenie oraz pod 

sufitem. 

e. Posadzka auli i balkonu 



i. Wymiana pojedynczych deszczułek, szlifowanie (cyklinowanie), lakierowanie 

posadzki, 

ii. Gruntowanie i malowanie listew ściennych. 

f. Posadzka sceny/ za sceną i schody sceny 

i. Zerwanie istniejącej wykładziny na scenie, 

ii. Wymiana uszkodzonych desek podłogowych, 

iii. Ułożenie nowej wykładziny gr. 2,5mm, grubość użytkowa: 0,5mm, klasa 

pożarowa Bfl-s1, - tylko zaplecze sceny, 

iv. Ułożenie paneli podłogowych AC4, antypoślizgowe – tylko scena, 

v. Wymiana wraz z przebudową schodów sceny z elementów drewnianych, 

vi. Wymiana stopnic i podstopnic na schodach od strony wejścia z korytarza 

(schody za sceną), 

vii. Wykonanie powłoki żywicznej na schodach sceny (tzw. mikrocement). 

g. Stolarka 

i. Wymiana istniejących okien na okna PCV, z pakietem trzyszybowym o 

współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/m2K. Kolor: białe. Podział okien – 

jak w istniejących. Montaż z taśmami paro- i wiatroizolacyjnymi, 

ii. Demontaż istniejących podokienników, 

iii. Montaż nowych podokienników z konglomeratu, gr. 2cm. Wykończenie 

standardowe, narożniki zaokrąglone, kolor: biały 

h. Drabiny i podesty 

i. Naprawa mocowania drabiny pionowej – dospawanie łączników i 

przymocowanie do ściany. 

ii. Malowanie drabiny. 

i. Wyposażenie 

i. Dostawa i montaż rolet wewnętrznych materiałowych (4 kpl. po 5 szt.) – 

całkowicie zaciemniających w kolorze szarym. Rolety montować na każdym 

skrzydle okiennym (1 okno = 5 skrzydeł o wymiarach ok. 140x120cm każdy). 

Zwijane elektrycznie za pomocą pilota (2 szt. / okno), zwijane ręcznie (3 

szt/okno). Montowane na ramie okiennej. Wymiary jednego okna: ok. 

140x580cm. 

ii. Dostawa i montaż pochwytu balkonu (w kształcie litery „U”). Wykonanie ze 

stali zwykłej (tzw. czarnej), malowanej proszkowo w kolorze czarnym. 

Grubość profilu 1mm. Szerokość pochwytu w rozwinięciu: ok 43cm (tj. 

10cm+23cm+10cm) 

 



2. Branża ELEKTRYCZNA 

a. Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych, 

b. Demontaż opraw kinkietowych  (sufitowych, kinkietów, awaryjnych), 

c. Demontaż oświetlenia scenicznego, 

d. Demontaż rzutnika multimedialnego wraz ze stelażem, 

e. Roboty budowlane – wykucie bruzd, zamurowanie bruzd, osadzenie puszek itp., 

f. Montaż przewodów elektroinstalacyjnych podtynkowych 450/750V, 

g. Montaż wypustu oświetleniowego, ściennego (kinkiet nr 1) 

Kinkiet ze stali lakierowanej w kolorze białym, o wymiarach ok. 23cm x 11cm x 7cm. 

Źródło światła: 2x GU10, 230V (żarówka typu LED, strumień świetlny min. 500lm, CRI 

min. 80, barwa 4000K, żywotność min. 15000h) 

h. Montaż wypustu oświetleniowego, sufitowego (oprawa nr 1) 

Oprawa w formie kabla w oplocie, zawieszonym w miejscach przecięć 

wymalowanych czarnych pasów. Źródło światła - żarówka typu LED z trzonkiem E27, 

230V, ozdobna (filament), barwa 4000K, Strumień świetlny min. 1500lm, oddawanie 

barw min. 80, żywotność min. 15000h. W skład zestawu wchodzą: żarówka, oprawka 

ceramiczna, kabel w oplocie, podsufitka metalowa. Kolor: czarny. 

i. Montaż wypustu oświetleniowego (oprawa nr 2) 

Oprawa techniczna typu LED Tube z możliwością wymiany źródła światła o 

wymiarach ok 128cm x 13cm x 9cm. Możliwy montaż ścienny lub sufitowy. Źródło 

światła – 2 szt. Świetlówki typu LED, barwa 4000K, strumień świetlny oprawy min. 

3200lm, oddawanie barw min. 80, żywotność min. 25000h. 

j. Montaż osprzętu elektrycznego – włączniki jednobiegunowe, schodowe, krzyżowe, 

gniazda elektryczne, gniazda głośnikowe itp.  

k. Instalacja multimedialna HDMI – dwa przewody HDMI doprowadzić do „zaplecza 

multimedialnego” i podłączyć do splittera HDMI (2 wejścia, 1 wyjście). Taki sposób 

podłączenia umożliwi sterowanie rzutnikiem z zaplecza multimedialnego (np. 

podczas różnych występów artystycznych) lub poprzez drugi przewód prowadzenie 

lekcji przez nauczyciela czy też konferencji (jeśli zaszła by taka konieczność).  

l. Wymiana elementów tablicy bezpiecznikowej tj. wyłączników nadmiarowo-

prądowych B10 i B16 w niezbędnym zakresie. 

m. Niezbędne pomiary i protokoły. 

 

3. Branża SANITARNA 

a. Demontaż 4szt. grzejników dwupłytowych o wym. 120x30cm znajdujących się pod 

oknami auli, 



b. Montaż nowych grzejników trzypłytowych 120x30cm pod oknami auli, 

c. Grzejniki pod balkonem – do pozostawienia, 

d. Wymiana osprzętu wszystkich grzejników - 9 kompletów (zawory termostatyczne, 

zawory odcinające na powrocie z grzejników) 

e. Wymiana kratek wentylacyjnych – kratki metalowe z siatką p/owadom – 4 szt. 

f. Malowanie istniejących rur centralnego ogrzewania. 

 

4. Roboty towarzyszące 

a. Praca rusztowania przesuwnego typu warszawskiego (lub innego wg. uznania 

Wykonawcy), 

b. Wywóz i utylizacja wszelkich odpadów budowlanych. 

 


