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EGZEMPLARZ NR 4 



 
 
 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 



I. OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu pod nazwą „Remont łazienek z wymianą instalacji w Szkole Podstawowej w 
Gąsocinie.”  

na działce obręb 0011 Gąsocin nr ew. 348/1 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- umowa z Inwestorem. 

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 

92245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730 z późniejszymi zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego  

 zakresu i formy projektu budowlanego 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

 odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejącego 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont łazienek w Szkole Podstawowej położonej 

w Gąsocinie, obejmujący skucie okładzin ściennych i posadzkowych, demontaż armatury i 

instalacji.  

Zakres opracowania obejmuje również projekt nowej łazienki dla niepełnosprawnych 

Niniejsze pracowanie stanowić będzie podstawę do zgłoszenia robót budowlanych. 

 

3. CEL OPRACOWANIA 
 
Przewiduje się realizację kompleksową całego założenia. 

Celem remontu pomieszczeń jest poprawienie komfortu użytkowników oraz dostosowanie 

budynku do istniejących przepisów i warunków technicznych. 

 
4. STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES ROZBIÓRKI. 
 

Budynek Szkoły stanowiący przedmiot niniejszego opracowania jest obiektem jednokondy-

gnacyjnym częściowo podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji murowanej tradycyjnej.  

Pomieszczenia łazienek podlegające opracowaniu są niefunkcjonalne i w złym stanie tech-

nicznym. 

Łazienka nr 1 
W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczenia oraz do kabin wc wraz z ościeżni-

cami, rozebranie ścianek oddzielających poszczególne kabiny, skucie istniejącej posadzki z 

lastrico wraz z istniejącymi warstwami podłogi i zasypanie powstałej przestrzeni zagęszczo-

nym żwirem lub pospółką do wartości i98; okładziny ściennej z płytek ceramicznych. W za-

kresie jest również wykucie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie działowej i zamurowa-

nie istniejącego przejścia. Demontażowi i wymianie podlegają również parapety. 

Demontaż armatury sanitarnej i orurowania oraz grzejników. 

Łazienka nr 2 
W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczenia oraz do kabin wc wraz z ościeżni-

cami, rozebranie ścianek oddzielających poszczególne kabiny, skucie istniejącej posadzki z 



lastrico wraz z istniejącymi warstwami podłogi i zasypanie powstałej przestrzeni zagęszczo-

nym żwirem lub pospółką do wartości i98;  okładziny ściennej z płytek ceramicznych.  

Demontażowi i wymianie podlegają również parapety. 

Demontaż armatury sanitarnej i orurowania oraz grzejników. 

Łazienka nr 3 
W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczenia oraz do wc wraz z ościeżnicami, 

rozebranie ścianki oddzielającej przedsionek od wc, skucie istniejącej posadzki z płytek gre-

sowych oraz okładziny ściennej z płytek ceramicznych.  

Demontaż armatury sanitarnej i orurowania oraz grzejników. 

Łazienka nr 4 
W zakres prac wchodzi demontaż drzwi do pomieszczenia oraz do wc wraz z ościeżnicami, 

rozebranie ścianki oddzielającej przedsionek od wc, skucie istniejącej posadzki z płytek gre-

sowych oraz okładziny ściennej z płytek ceramicznych.  

Demontaż armatury sanitarnej i orurowania oraz grzejników 

5. OGÓLNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 Projekt przewiduje wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych na nowych 

podkładach, montaż nowych, nowoczesnych, systemowych kabin wc wykonanych z płyt HPL, 

montaż nowego orurowania i armatury, wymianę grzejników i parapetów. 

  

ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
 

Łazienka nr 1  
Łazienka dla chłopców – w pomieszczeniu tym okładamy ściany płytkami glazurowanymi w 

kolorze białym np. TANIA Cersanit 25 x35 cm lub równoważne, na wysokości ok. 1,25 m od 

posadzki zaprojektowano pas płytek wokół pomieszczenia w kontrastowym kolorze szarym 

np. LUNA Cersanit 25 x 35 cm lub równoważne. 

Na podłodze po uprzednim wykonaniu poszczególnych warstw posadzki: 

-  żwir lub pospółka zagęszczona – grubość warstwy wg istniejącego stanu,  

-  podkład betonowy C8/10 – 5 cm,  

-  izolacja przeciwwilgociowa  - folia budowlana 0,5 mm,  

-  styropian EPS 150 – 8 cm ,  

- izolacja przeciwwilgociowa  - folia budowlana 0,5 mm, 

-  beton C16/20 – 8 cm zbrojony siatką 150x150 mm gr 3,2 mm, 

-  płytki gresowe 7,2 mm na zaprawie klejowej. 

Płytki 30x30 cm np. Gres VOLTER KWADRO grafitowy o klasie antypoślizgowości R10 lub 

równoważny. 

W pomieszczeniu zaprojektowano cztery kabiny ustępowe wydzielone systemowymi ścian-

kami HPL z drzwiami, oraz trzy pisuary wydzielone ściankami z płyty melaminowej, w przed-

sionku pięć umywalek z lustrami. 

Projektuje się również nowe parapety wykonane z konglomeratu botticino gr 3 cm – kolor do 

uzgodnienia z zamawiającym. 

W pomieszczeniu tym wydzielono ścianką z gazobetonu gr 12 cm (z obustronny tynkiem 15 

cm) pomieszczenie 1A tj. łazienkę dla niepełnosprawnych.  

Łazienka 1A 
Łazienka dla niepełnosprawnych -  w pomieszczeniu tym okładamy ściany płytkami glazuro-

wanymi w kolorze białym np. TANIA Cersanit 25 x35 cm lub równoważne, na wysokości ok. 

1,25 m od posadzki zaprojektowano pas płytek wokół pomieszczenia w kontrastowym kolo-

rze beżowym  np. LUNA Cersanit 25 x 35 cm lub równoważne. 



Na podłodze płytki 30x30 cm np. Gres VOLTER KWADRO grafitowy o klasie antypoślizgowości 

R10 lub równoważny. 

W wydzielonym pomieszczeniu projektuje się również wymianę parapetu podokiennego na 

wykonany z konglomeratu botticino gr 3 cm – kolor do uzgodnienia z zamawiającym.  

W pomieszczeniu zaprojektowano armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, 

pochwyty ścienne stałe i uchylne oraz składana kozetkę przyścienną. 

Łazienka nr 2 
Łazienka dla dziewcząt – w pomieszczeniu tym okładamy ściany płytkami glazurowanymi w 

kolorze białym np. TANIA Cersanit 25 x35 cm lub równoważne, na wysokości ok. 1,25 m od 

posadzki zaprojektowano pas płytek wokół pomieszczenia w kontrastowym kolorze czerwo-

nym np. LUNA Cersanit 25 x 35 cm lub równoważne. 

Na podłodze po uprzednim wykonaniu poszczególnych warstw posadzki:  

- żwir lub pospółka zagęszczona – grubość warstwy wg istniejącego stanu,  

-  podkład betonowy C8/10 – 5 cm,  

-  izolacja przeciwwilgociowa  - folia budowlana 0,5 mm,  

-  styropian EPS 150 – 8 cm , 

-  izolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana 0,5 mm, 

-  beton C16/20 – 8 cm zbrojony siatką 150x150 mm gr 3,2 mm, 

-  płytki gresowe 7,2 mm na zaprawie klejowej. 

Płytki 30x30 cm np. Gres VOLTER KWADRO grafitowy o klasie antypoślizgowości R10 lub 

równoważny. 

W pomieszczeniu zaprojektowano siedem kabin ustępowych wydzielonych systemowymi 

ściankami HPL z drzwiami, oraz pięć umywalek z lustrami.  

W pomieszczeniu projektuje się również wymianę parapetu podokiennego na wykonany z 

konglomeratu botticino gr 3 cm – kolor do uzgodnienia z zamawiającym.  

Łazienka nr 3 
W zakres prac wchodzi okładanie ścian płytkami glazurowanymi układ kolorystyczny taki jak 

w łazience nr 2, na podłodze gres 30x30 cm np. Gres VOLTER KWADRO grafitowy o klasie 

antypoślizgowości R10 lub równoważny. 

W pomieszczeniu ścianką HPL z drzwiami wydzielono kabinę WC. Zaprojektowano nową ar-

maturę, lustro i drzwi wejściowe do pomieszczenia. 

Łazienka nr 4 
W zakres prac wchodzi okładanie ścian płytkami glazurowanymi układ kolorystyczny taki jak 

w łazience nr 1, na podłodze gres 30x30 cm np. Gres VOLTER KWADRO grafitowy o klasie 

antypoślizgowości R10 lub równoważny. 

W pomieszczeniu ścianką HPL z drzwiami wydzielono kabinę WC. Zaprojektowano nową ar-

maturę, lustro i drzwi wejściowe do pomieszczenia. 

 

Kolorystyka użytych materiałów: 

Glazura TANIA biała 25x35 cm  



Glazura LUNA czerwona 25x35 cm 

Glazura Luna czarno-szara 25x35 cm 

Glazura Luna beżowo-biała 25x35 cm 

Gres VOLTER KWADRO 30x30 cm 

 

 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
Projekt budowlany i inwentaryzacja poprzedzająca opracowanie sporządzone z zachowa-

niem należytej staranności i obowiązujących zasad, jednakże mogą wystąpić drobne różnice 

stanu projektowanego z rzeczywistym, dlatego też przed przystąpieniem do wykonywania 

jakichkolwiek robót należy sprawdzić wymiary elementów i ich stan techniczny.  



Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Wszelkie roboty prowadzić 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych": 

Tom I „Budownictwo ogólne", odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementów systemowych) 

i przepisami, oraz Polskimi Normami. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień 

należy porozumieć się z inspektorem nadzoru budowlanego. 

 

 

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE WYKAZANE W PROJEKCIE NALEŻY TRAK-
TOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ZASTOSOWANYCH 

MATERIAŁÓW NA RÓWNORZĘDNE POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZA-
KŁADANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.  

ZMIANY ROZWIAZAŃ MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIA-
JACYM I PROJEKTANTEM. 
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