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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU  

PRZY UL. �UŁAWSKIEJ 17/18 W GDA�SKU 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Budynek wolnostoj�cy zlokalizowany w Gda�sku przy ulicy �uławskiej został 
wybudowany w latach trzydziestych XX wieku, jest charakterystycznym przykładem 
architektury okresu Wolnego Miasta. Obiekt wybudowany na rzucie prostok�ta 
składa si� z dwóch bli�niaczych cz��ci. Ka�da z cz��ci posiada wej�cie od frontu 
i wej�cie do piwnicy od podwórza. Budynek posiada cztery kondygnacje, pierwsze 
trzy kondygnacje zajmuj� mieszkania po dwa na ka�dej kondygnacji, na czwartej 
kondygnacji połow� powierzchni zajmuje jedno mieszkanie, a drug� połow� strych. 
Budynek jest podpiwniczony. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, 
�ciany z cegły ceramicznej. Stropy nad piwnic� odcinkowe, powy�ej drewniane. 
Klatka schodowa �elbetowa z drewnianymi pokryciami schodów i spoczników 
powy�ej parteru i z drewnian� balustrad�. Pokrycie spoczników parteru 
i wej�ciowego oraz schodów z poziomu wej�cia na parter lastrykowe. Dach 
o konstrukcji drewnianej, czterospadowy, kryty dachówk� ceramiczn� esówk�, 
w cz��ci zajmowanej przez mieszkania pokrycie dachu stanowi papa. 

DANE POWIERZCHNIOWO-PRZESTRZENNE DOTYCZ�CE PLANOWANYCH 
ROBÓT 

Powierzchnie jednej klatki schodowej:  

Powierzchnia lastrykowych stopni i spoczników        8,90 m2 

Powierzchnia drewnianych stopni        18,60 m2 

Powierzchnia drewnianych spoczników            18,90 m2 

Powierzchnia spodów schodów i sufitów       48,60 m2 

Powierzchnia �cian                   121,50 m2 

U�YTKOWANIE BUDYNKU 

Budynek jest u�ytkowany, funkcja – budynek mieszkalny wielorodzinny. 
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STAN TECHNICZNY ELEMENTÓW OBJ�TYCH REMONTEM 

Klatki schodowe o konstrukcji �elbetowej. Biegi klatek schodowych od parteru 
w gór�, spoczniki i stopnie drewniane, podstopnie betonowe. Stopnie cz��ciowo 
zu�yte, nadaj� si� do wymiany. Tralki balustrad biegów i okien cz��ciowo 
wymienione na nowe o profilach ró�ni�cych si� od tralek oryginalnych. Tynki �cian 
w �rednim stanie technicznym. Spocznik wej�cia, bieg na parter i spocznik parteru 
lastrykowe posiadaj� nieznaczne ubytki. 

WYTYCZNE TECHNICZNE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH 

Cz��ci drewniane biegów. 

Cz��ci poziome drewniane biegów – stopnie podlegaj� wymianie w 10%.  

Nowe stopnie z drewna sosnowego. Po oczyszczeniu wszystkich powłok malarskich 

i po przeszlifowaniu stopnie i spoczniki drewniane nale�y pomalowa	 farb�
epoksydow� w kolorze S 4502- Y (wg wzornika NCS). - półmat. 

Listwy przypodłogowe 

Nale�y zdj�	 wszystkie listwy przypodłogowe, usun�	 powłoki malarskie, wyrówna	
wszelkie ubytki szpachlówk� do drewna, przetrze	 papierem �ciernym, wymalowa	
farb� epoksydow� do drewna w kolorze S 3502- Y (wg wzornika NCS). - półmat 

i ponownie zamontowa	. Listwy nie nadaj�ce si� do wykorzystania (około 10%) 

nale�y odtworzy	 w oparciu o listwy oryginalne.  

Tralki schodów 

Nale�y zdemontowa	 nieoryginalne tralki i zamontowa	 nowe wykonane wg szablonu 

tralek istniej�cych. Z oryginalnych tralek nale�y usun�	 powłoki malarskie, wyrówna	
wszelkie ubytki szpachlówk� do drewna, przetrze	 papierem �ciernym, a nast�pnie 

wszystkie tralki wymalowa	 farb� epoksydow� do drewna kolorze S 2502- Y (wg 

wzornika NCS) - półmat. W klatce nr 17 nale�y wymieni	 jedn� tralk�, a w klatce 

nr 18 dwadzie�cia dwie tralki. 

Pochwyty 

Z pochwytów balustrad nale�y usun�	 powłoki malarskie, wyrówna	 wszelkie ubytki 

szpachlówk� do drewna, przetrze	 papierem �ciernym i wymalowa	 farb�
chlorokauczukow� do drewna w kolorze S 5502- Y (wg wzornika NCS) - połysk. 


ciany 

Nale�y sku	 tynki uszkodzone, sp�kane, niespójne lub słabo spójne z podło�em, 

zmurszałe pod wpływem zawilgocenia. W miejscu ubytków wykona	 nowy tynk 

cementowo-wapienny kategorii III. Po usuni�ciu wszystkich powłok malarskich cał�



��
�

�cian� wyko�czy	 gładzi� gipsow� i wymalowa	 farb� lateksow� w kolorze S 1002-Y 

(wg wzornika NCS) na całej wysoko�ci �ciany. Do wysoko�ci 1,5 m �cian� nale�y 

wzmocni	 lakierem do lamperii. Istniej�ce skrzynki elektryczne nale�y pomalowa	
w kolorze �ciany. 

Policzki schodów. 

Po usuni�ciu wszystkich powłok malarskich i wyszpachlowaniu szpachlówk� gipsow�
pomalowa	 farb� lateksow� w kolorze S 3502- Y (wg wzornika NCS). 

Sufity i podniebienia schodów. 

Nale�y sku	 tynki uszkodzone, sp�kane, niespójne lub słabo spójne z podło�em, 

około 10%. W miejscach ubytków wykona	 nowy tynk cementowo-wapienny kategorii 

III wzmocniony siatk� z włókna szklanego. Po wyszpachlowaniu szpachlówk�
gipsow� i za-gruntowaniu wymalowa	 farb� lateksow� w kolorze �cian. Podniebienia 

schodów na styku z kraw�dziami pionowymi nale�y pomalowa	 farb� w kolorze 

policzków na szeroko�	 10cm pasa imituj�cego belk�.  

Posadzki i biegi lastrykowe 

Nale�y uzupełni	 ubytki lastrykiem w proporcjach kruszywa do betonu jak w posadz-

kach lastrykowych. Beton przy progu drzwi wej�ciowych do budynku nale�y sku	
i wyla	 ponownie. 

Drzwi 

Nale�y wymieni	 drzwi na strych i do piwnicy, dwie sztuki na ka�d� klatk�. Nowe 

drzwi stalowe o wymiarach w �wietle o�cie�nicy 90x200. Stolarka powinna posiada	
�wiadectwo dopuszczenia wydane przez ITB. Stolark� nale�y wykona	 na 

zamówienie na podstawie obmiarów z natury przez firm� wykonuj�c� lub montuj�c�
stolark�. 

Kolor drzwi: S 3502- Y (wg wzornika NCS).  

Puszki elektryczne 

Nale�y uzupełni	 wszystkie brakuj�ce przykrycia puszek elektrycznych. 

Na klatce schodowej nr 17 szt. 6. 

Na klatce schodowej nr 18 szt. 4. 

Przewody telekomunikacyjne 

Nale�y przewidzie	 przeło�enie istniej�cych kabli do korytek. Przyj�to na ka�d�
kondygnacj� jedno korytko w pionie o wymiarach 40x100 i jedno w poziomie o 

wymiarach 40x50 
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Oprawy �wietlne 

Istniej�ce oprawy nale�y zdemontowa	, a na ich miejsce zainstalowa	 lampy ledowe 
z ciepłym �wiatłem – plafony z czujnikiem zmierzchu i ruchu. Wzór lamp ustali	 z 

Inwestorem. Nad drzwiami wej�ciowymi nale�y zamontowa	 plafon z czujnikiem 

zmierzchu i ruchu o najmniejszych wymiarach, wymiary te nale�y sprecyzowa	 w 

trakcie realizacji inwestycji. 

WYTYCZNE DO PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty nale�y prowadzi	 zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru 

robót budowlano-monta�owych” oraz przepisami BHP i ppo�. pod kierunkiem 

uprawnionej osoby. 

Kolejno�	 realizacji 

Prace wykonywane b�d� jednoetapowo: 

- prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie niezb�dnych sku	 tynków 

- zdj�cie powłok malarskich z elementów drewnianych sufitów i �cian 

- uzupełnienie ubytków elementów drewnianych, sufitów i �cian 

- pomalowanie �cian i elementów drewnianych 

Przewidywane zagro�enia: 

• W czasie prac budowlanych w budynku mo�e wyst�pi	 zagro�enie 

spowodowane blisko�ci� przewodów i urz�dze� elektrycznych pod napi�ciem. 

• Zagro�enie mog� stwarza	 prace na wysoko�ciach, a tak�e normalne 

u�ytkowanie klatki schodowej oraz holu przez lokatorów i osoby postronne 

w czasie trwania remontu. 

UWAGI: 

1. W celu usuni�cia powłok malarskich z powierzchni drewnianych mo�na posłu�y	
si� opalark�, stalow� szczotk�, papierem �ciernym czy �rodkami chemicznymi. 

2. Po zdj�ciu powłok malarskich drewno zaimpregnowa	 �rodkami grzybobójczymi i 

owadobójczymi. 

3. Kolorystyk� zaprojektowano w oparciu o palet� barw NCS. 

4. Poniewa� oddziaływanie barwy zale�y od warunków o�wietlenia malowanie 

nale�y poprzedzi	 poło�eniem próbek ok. 1,0 m2. Ewentualne wnioski 

skonsultowa	 z projektantem. Po wykonaniu prób i orzeczeniu poprawno�ci, 

mo�na przyst�pi	 do wykonania kolorystki. 

5. Instalacj� nowych opraw �wietlnych zleci	 osobie z odpowiednimi uprawnieniami. 
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6. Wszystkie materiały u�yte podczas remontu musz� posiada	 znak CE lub Polski 
Znak Budowlany - B oraz deklaracj� zgodno�ci. 

7. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w stosunku do projektu, np. po 
odkryciu elementów ukrytych, zaistnieniu nowych informacji, problem nale�y 
skonsultowa	 z projektantem. 

8. Wszystkie elementy istotne dla projektowanych prac, w szczególno�ci wymiary 
wymienianej stolarki oraz detali do rekonstrukcji, nale�y domierzy	 na budowie. 

Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy pełni funkcj� koordynatora sprawuj�cego nadzór nad 

bezpiecze�stwem i higien� pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na 

budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców 

z obowi�zku zapewnienia bezpiecze�stwa i higieny pracy zatrudnionych przez 

nich pracowników. 

Nadzór techniczny podwykonawców obowi�zany jest w szczególno�ci: 

- przestrzega	 wymaga� bhp na placu budowy i postanowie� niniejszego planu 

- organizowa	 stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp 

- zapewni	 pracownikom �rodki ochrony indywidualnej 

- organizowa	, przygotowa	 i prowadzi	 prac� w sposób eliminuj�cy mo�liwo�	
zaistnienia wypadku przy pracy czy te� choroby zawodowe 

- dopuszcza	 do pracy pracowników posiadaj�cych aktualne badania lekarskie 

i szkolenia bhp 

- rozpoczyna	 prac� po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych 

warunków pracy i wła�ciwej technologii prowadzonych robót 

- wykonywa	 wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy 

- prowadzi	 Dziennik BHP i Rejestr Szkole�


rodki zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwu: 

Roboty budowlane winny by	 wykonywane zgodnie “Warunkami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych” wydanych przez 

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, a opracowanych przez Instytut Techniki 

Budowlanej. 

Przy pracach zatrudnia	 osoby odpowiednio wykwalifikowane i wyposa�one we 

wła�ciwe narz�dzia. Nie nale�y dopuszcza	 osób postronnych.  

Zlecaj�c zadanie pracownikowi nale�y go wła�ciwie poinstruowa	
o ewentualnych zagro�eniach i odpowiednim reagowaniu w przypadku spotkania 

si� z nimi. 

Nale�y oznakowa	 i zabezpieczy	 miejsce pracy.  

Kucie wykonywa	 r�cznie zwracaj�c uwag� na istniej�ce przewody, a napotkane 

przewody traktowa	 jako czynne. 
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