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Opis techniczny  
do projektu remontu pomieszcze ń  

Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej 
 
Lokalizacja:   -Dobrodzień  ul. Pl. Wolności 1 
Inwestor:   -Gmina Dobrodzień 
 
1. Opis  robót budowlanych 

Posadzki  
Usunąć wykładziny z podłóg we wszystkich pomieszczeniach, zerwać istniejącą podłogę 
drewnianą, wykonać wylewkę betonową gr. 10 cm, ułożyć folię polietylenową, następnie 
warstwę styropianu gr. 10cm, a potem wykonać wylewkę betonową gr. 8cm zbrojoną siatką 
ø6 o oczku 10x10cm C16/20. Jako element wykończeniowy proponuje się płytki posadzkowe 
w korytarzach, toalecie i aneksie kuchennym oraz wykładzinę biurową przeznaczoną do 
pomieszczeń biurowych o średnim i dużym natężeniu ruchu.  

Ściany wewn ętrzne  
Wykuć mechanicznie nowe otwory drzwiowe w ścianach zgodnie z rysunkiem rzutu i założyć 
nadproża drzwiowe w ścianach nośnych po 3x INP180 wraz z osiatkowaniem i 
wyszpałdowaniem cegłą oraz w ścianach działowych nadproża z  prefabrykowanych  
elementów  L-19 łączonych po 2 lub 3 sztuki. Długości belek w zależności od szerokości  
otworu, dobierać tak aby  belka  zachodziła  z każdej  strony  na  mur 25cm. Elementy 
stalowe zespawać dołem płaskownikiem 50/5mm. 

Zamurować wskazane na rzucie otwory drzwiowe z bloczków PGS lub cegły pełnej gr. 6cm. i 
9cm obustronnie na zapr. cem wap. 50. Ściany układać bezpośrednio na wylewce betonowej.  

Elementy stalowe  
Nadproża drzwiowe z 3x INP180mm z zakładem min. 25cm na ściany z każdej strony. 

Tynki wewn ętrzne    
Skuć istniejące tynki wewnętrzne, a następnie zagruntować ściany i szpachlować gładzią 
gipsową. Ściany i sufity malować farbami emulsyjnymi w jasnych pastelowych kolorach. 

Sufit 
Wykonać sufit podwieszony typu Amstrong na ruszcie stalowym wraz z wykończeniem 
płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi. 

Stolarka drzwiowa   
Drzwi wewnętrzne o wymiarach typowych wybranego producenta. Skrzydła drzwiowe 
wykonane z wysokiej jakości drewna, sklejki oraz płyty wiórowej pokrytych wysokiej jakości 
okleiną naturalną. Powierzchnia skrzydła zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi 
utwardzanymi w technologii UV. 

Uwagi  ko ńcowe 
˘̆̆̆ Roboty  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionego  inspektora nadzoru inwestorskiego. 
˘̆̆̆ Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  winny  posiadać  wymagane  

atesty  i odpowiadać  odpowiednim  normom. 
˘̆̆̆ Roboty  budowlane  i  rzemieślnicze  wykonać  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  

oraz  obowiązującymi  normami. 
˘̆̆̆ Przy  prowadzeniu  robót  należy  przestrzegać  obowiązujące  przepisy  BHP. 
˘̆̆̆ Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru przez w/w inspektora. 


