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OPIS TECHNICZNY
Wymiana parkietu na sali gimnastycznej

w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku
im. Gen. Władysława Andersa

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest  projekt  wykonawczy wymiany parkietu na sali  gimnastycznej  w
budynku szkoły ZST w Białymstoku. Opracowanie niniejsze dotyczy prac remontowych wewnątrz
budynku,  bez  ingerencji  w  konstrukcję  nośną  budynku  oraz  nie  powoduje  zmian  w  sposobie
zagospodarowania  terenu  i  w  związku  z  tym  nie  jest  objęte  obowiązkiem  uzyskania  przez
Inwestora decyzji pozwolenia na budowę.

2. Podstawy formalne opracowania
- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy
- wizja lokalna
- dokumentacja archiwalna
- inwentaryzacja dostarczona przez Inwestora
- ekspertyza techniczna

3. Pomieszczenia projektowane i ich powierzchnie

wymiary sali gimnastycznej  10,93 x 21,92m
ilość m2 = 239,59m2

4. Opis zamierzenia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącego parkietu w sali gimnastycznej   w budynku 
Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

Planowany zakres robót :
-Montaż deski podłogowej jesionowej o wym. 21mmx70mmx420mm wraz z listwami 
przypodłogowymi i otworami wentylacyjnymi,
-szlifowanie i szpachlowanie parkietu,
-malowanie linii boiska do siatkówki i koszykówki farbami o wysokiej odporności na ścieranie,
-lakierowanie 3-krotne lakierem do parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, 
antypoślizgowym - spełniającym warunki współczynnika śliskości według normy DIN 18032, 
zalecanego do hal sportowych i sal gimnastycznych.

Uwaga!
Jeżeli po zdjęciu istniejącego parkietu okaże się, że miejscowo elementy sprężyste w postaci płyty
pilśniowej lub ślepej podłogi z desek litych są uszkodzone, należy je naprawić i/lub wymienić na
nowe.

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót  budowlano-montażowych"  i  innymi  aktualnie  obowiązującymi  normami  i  przepisami  oraz
przepisami BHP. 

Opracowanie 
mgr inż. arch. Karolina Żakiewicz
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