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TYTUŁ:    PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI  ARANŻACJI  WNĘTRZ SALI 
WIELOFUNKCYJNEJ WIEJSKIEJ PRZY O.S.P W DOBRZENIU MAŁYM. 

ETAP:      PROJEKT WYKONAWCZY ARAN ŻACJI WNĘTRZ 
ADRES:   46-081 DOBRZEŃ MAŁY, UL. OPOLSKA 113 
 

1 CZĘŚĆ OPISOWA – DANE OGÓLNE 
1.1.  Podstawa opracowania 
1.2.  Zakres inwestycji 
1.3.  Inwestor 
1.4.  Lokalizacja obiektu 
1.5.  Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji 
1.6.  Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

 
 

2  CZĘŚĆ OPISOWA  - PROJEKT  WYKONAWCZY                                           ARCHITEKTURA  
2.1.  Opis stanu istniejącego. 
2.2.  Opis projektowanych prac budowlanych. 

   2.3  Zestawienie powierzchni pomieszczeń. 
2.4.  Opis projektowanych prac aranżacyjnych. 
2.5.  Instalacje teletechniczne-multimedialne 
2.6.  Osprzęt elektroinstalacyjny 
2.7.  Zestawienia materiałów wykończeniowych 
2.8.  Karty katalogowe 
2.9.  Wyceny 

 
 

3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
1.  AW-PW-ZM-01 Zakres modernizacji skala 1:50 
2.  AW-PW-RZ-02 Rzut podstawowy -parter skala 1:50 
3.  AW-PW-WD-03 Widoki ścian A, B, C, D - Wiatrołap  skala 1:25 
4.  AW-PW-WD-04 Widoki ścian A, B – Holl skala 1:25 
5.  AW-PW-WD-05 Widoki ścian C, D – Holl skala 1:25 
6.  AW-PW-WD-06 Widoki ścian A – Sala Główna skala 1:25 
7.  AW-PW-WD-07 Widoki ścian B – Sala Główna skala 1:25 
8.  AW-PW-WD-08 Widoki ścian C – Sala Główna skala 1:25 
9.  AW-PW-WD-09 Widoki ścian D– Sala Główna skala 1:25 
10.  AW-PW-WD-10 Widoki ścian A, C – Scena skala 1:25 
11.  AW-PW- WD-11 Widoki ścian B, D – Scena skala 1:25 
12.  AW-PW- WD-12 Widoki ścian A, B, C, D – Kącik historyczny skala 1:25 
13.  AW-PW- WD-13 Widoki ścian A, B, C, D - Garderoba skala 1:25 
14.  AW-PW-RP-14 Rzut posadzki skala 1:50 
15.  AW-PW-RS-15 Rzut sufitu+oswietlenie skala 1:50 
16.  AW-PW-DS-16 Projekt sceny skala 1:25 
17.  AW-PW-DP-17 Detal sufitów podwieszanych skala 1:20 
18.  AW-PW-ZL-18 Zestawienie listw lamperii  skala 1:50 
19.  AW-PW-DM-19 Zestawienie istn.drzwi wew.do modernizacji skala 1:50 
20.  AW-PW-DZ-20 Projektowane drzwi wejściowe zew. - 
21.  AW-PW-OG-21 Zestawienie obudów grzejnikowych i motywów śc. skala 1:25 
22.  AW-PW-ZR-22 Zestawienie rolet wewnętrznych - 
23.  Wizualizacje   
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1 CZĘŚĆ OPISOWA – DANE OGÓLNE 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

� Umowa na wykonanie projektu z Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki 
� Wytyczne inwestora i Zarządu OSP Dobrzeń Mały 
� Informacje  przekazane przez Prezesa OSP Dobrzeń Mały 
� Projekt architektoniczny w wyznaczonym zakresie  
� Przedmiar  
� Specyfikacja techniczna 

 
1.2. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
 
1.2.1. Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ARANŻACJI  WNĘTRZ WIELOFUNKCYJNEJ 

SALI SPOTKAŃ PRZY O.S.P DOBRZENIU MAŁYM. 
1.2.2. Pow. Użytkowa 

(dot. zakresu): 
 298,19m2 

 
1.2.3. Kubatura        

(dot. zakresu): 
 1125,08m³ 

 
1.2. ZAKRES INWESTYCJI  
 
Inwestycja obejmuje nową aranżację wnętrz istniejących pomieszczeń, nie ingerując w 
dotychczasowy podział funkcjonalny. Konstrukcja obiektu zasadniczo nie ulega zmianie, jedynie w 
Sali Głównej zamiast jednego okna projektujemy drzwi wyjściowe zewnętrzne na taras który w 
przyszłości zostanie odrębnie opracowany. Dodatkowo dotychczasowa scena prostokątna ze 
schodkami po dwóch stronach zmieni swój kształt na półokrągły i zostaną zlikwidowane schody 
wejściowe tak by wejście na scenę odbywałoby się jedynie przez pomieszczenie 04.PRZEJŚCIE 
TECHN. NA SCENĘ znajdujące się  z lewej strony sceny.  
Zakres inwestycji obejmuje również częściową wymianę instalacji c.o. w podłodze w części hollu i 
Sali Głównej aż do kotłowni zgodnie z przedmiarem robót instalacji c.o. 
Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości Dobrzeń Mały przy ulicy Opolskiej 113.  
Opracowanie zawiera niezbędne modyfikacje rozwiązań funkcjonalnych. 
Projekt obejmuje aranżację wnętrz w stadium wykonawczym w branży architektonicznej. 
Przewiduje się również nowe instalacje elektryczne i teletechnicznych w obiekcie z dostosowaniem 
ich do projektowanej aranżacji.  
 
1.3. INWESTOR 
Inwestor :              URZĄD GMINY DOBRZEŃ WIELKI 
    46-081 DOBRZEŃ MAŁY, ul. Namysłowska 44 
      
1.4. LOKALIZACJA  OBIEKTU  
Działka i znajdujący się na niej budynek, usytuowane są w centrum miejscowości Dobrzeń Mały. 
Budynek użyteczności publicznej jest podzielony na trzy części:  
- od strony południowo-wschodniej znajduje się główne wejście do części parterowej, 
niepodpiwniczonej, przeznaczonej na imprezy kulturalno-rozrywkowe z małym zapleczem 
gastronomicznym oraz toaletami ogólnodostępnymi i pozostałymi pomieszczeniami technicznymi. 
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Nad Salą znajduje się poddasze, które nie jest przystosowane do użytkowania i nie jest objęte 
zakresem opracowania. 
- od strony południowo- zachodniej, frontowej, znajdują się pomieszczenia służące wyłącznie dla 
potrzeb straży- są to stanowiska postojowe wozów bojowych z zapleczem administracyjno-
socjalnym. Niniejsza część nie jest objęta opracowaniem. 
 - od strony północno- zachodniej znajduje się pomieszczenie Sołtysa i Mniejszości Niemieckiej 
wraz z pomieszczeniem socjalnym i kotłownią. Niniejsza część nie jest objęta opracowaniem. 
Obiekt będący przedmiotem opracowania posiada własną wydzieloną powierzchnię na miejsca 
parkingowe, znajdującą się od strony zachodniej budynku. 
Sąsiednia działka od strony wschodniej budynku posiada teren biologicznie czynny w postaci 
terenów zielonych na których organizowane są Targi Staroci i festyn szkolny. 
 
1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI  
Zakres opracowania nie dotyczy zagospodarowania terenu. 
 
1.5.1. PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE OBIEKTU 
1.5.1.1. Drogi pożarowe 
Budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej ZL III. 
Nie przewiduje się zmian. 
 
1.5.1.2. Zewnętrzna sieć wodociągowa dla gaszenia pożaru 
Zaopatrzenie wodne budynku do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnione jest z zewnętrznej 
sieci hydrantów. Nie przewiduje się zmian. 
 
1.6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE  
Projektowana aranżacja wnętrz obiektu nie zalicza się do inwestycji uciążliwych dla środowiska lub 
mogących pogorszyć jego stan. 
 
2 PROJEKT WYKONAWCZY                                                                            ARCHITEKTURA  
 
2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Lokal na planie dosyć regularnego prostokąta. Wejście główne od strony ul. Opolskiej  bez klatki 
schodowej zewnętrznej z poziomu +/-0,00m. Dodatkowo istnieją zamknięte dwa wejścia boczne i 
nowo projektowane drzwi które będą funkcjonować jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne obiektu. 
Scena Sali Głównej znajduje się na poziomie +0,96m i jest dostępna z pomieszczenia 04.Przejście 
techn. na scenę za pomocą klatki schodowej.Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
- wodociągową z wodociągu wiejskiego (bez zmian) 
- kanalizację sanitarną przyłączoną do kanalizacji wiejskiej (bez zmian) 
- wentylację grawitacyjną (bez zmian) 
- instalację c.o. z własnej kotłowni (zakres obejumuje częściową wymianę instalcji c.o. na nową) 
- instalację elektryczną (w części objętej opracowaniem przystosowuje  się istniejącą instalacje 
elektryczną i teletechniczną) 
 
2.2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH  
Wszystkie prace budowlane należy wykonać wg rysunków projektu wykonawczego. 

  
Projektowane elementy maj ą powsta ć przy wył ącznie niezb ędnej ingerencji w stan istniej ący. 
Przed dokonaniem zamówienia na poszczególne element y wystroju uj ęte w niniejszym 
opracowaniu – nale ży dokona ć pomiarów sprawdzaj ących i porówna ć je z dokumentacja 
wykonawcz ą. 
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2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ 
 

PARTER  
Nr Nazwa Powierz.(m2) 
01. WIATROŁAP/WEJŚCIE 3,67 

02. HOLL /KOMUNIKACJA 26,91 

03. SALA GŁÓWNA WIELOFUNKCYJNA 169,23 

03a. SCENA  27,40 

04. PRZEJŚCIE TECHN. NA SCENĘ 10,04 

05. WC MĘSKI 6,67 

06. WC DAMSKI 8,23 

07. BIURO 13,33 

08. MAGAZYN 6,67 

09. KĄCIK HISTORYCZNY 9,06 

10. GARDEROBA 7,75 

11. WC PRACOWNIKÓW 9,23 

SUMA:      298,19 
 
 
2.3.1 Pow. użytkowa:  298,19m2 
 
2.3.2 Kubatura:  1125,08m³ 
 
 
2.4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ARAN ŻACYJNYCH 
 
2.4.1.  ŚCIANY 
 
01.Wiatrołap 
 

• Ścianę boczną prawą od strony wejścia należy  wykończyć dwiema płaszczyznami lustra od 
podłogi aż po sufit, pomiędzy którymi należy przymocować wkrętami  panele o wym. 
25x50cm  z naturalnego ciemnego zielonego mchu np. firmy Greenart typu Natural  na całej 
wysokości ściany. 
 

• Pozostałe ściany : 
 
-do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw przypodłogowych 
i ściennych np. firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie z rysunkiem AW-
PW-ZL-18 i widokami ścian. Projektowane listwy i istniejący tynk mozaikowy należy 
zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym 
P5244-41 Platinum 

 
-od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 
43300 i pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 

            P2103-04 Fan Light Grey 
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02. Holl 
 

• Istniejącą ścianę drewnianą z drzwiami i doświetleniem górnym prowadzącą do garderoby 
należy odnowić, wyszlifować, uzupełnić ubytki  i pomalować farbą firmy np. Scala, serii 
Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum 

 
• Pozostałe ściany : 

 
- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw 
przypodłogowych i ściennych np. firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie 
z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian. Projektowane listwy i istniejący tynk 
mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w 
kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum 

 
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 
43300 i pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 

            P2103-04 Fan Light Grey 
 
Na ścianach należy zamocować punktowo motywy gałązek wykonane  z płyty MDF polakierowanej 
na biało. 

 
03. Sala Główna 
 

• Ścianę  na której znajduje się ekran automatycznie rozwijany należy wykonać z płyt 
akustycznych np.firmy Heradesign, model Superfine AK01o wym. 60x120x0,35cm na 
konstrukcji stalowej CD60 zgodnie z zaleceniami producenta zgodnie z rysunkiem AW-PW-
WD-07. 

 
• Istniejące filary należy obudować płytą GK np. firmy Kanuf na konstrukcji stalowej CD60 

zgodnie z zaleceniami producenta , pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, 
wzór 43300 i pomalować farbą np. firmy Para 4090 ceramiczną wysokozmywalną w kolorze 
białym 

 
• Ściany pomiędzy filarami należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 

43300 i pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 
P2103-04 Fan Light Grey 

 
• Ścianę sceny : 

 
- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw 
przypodłogowych i ściennych np. firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie 
z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian. Projektowane listwy i istniejący tynk 
mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w 
kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum 

 
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 
43300 i pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 

            P2103-04 Fan Light Grey 
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03a. Scena 
 

• Wszystkie  ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 43300 i 
pomalować farbą firmy np. Para, serii 900 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum 

 
04. Przejście techniczne na scen ę 
 

• Ściany należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 
P2103-04 Fan Light Grey 

 
05. WC męski, 06.WC damski, 11. WC Pracowników 
 

• Ściany powyżej płytkowania należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze 
jasno beżowym P2103-04 Fan Light Grey 

 
07. Biuro 
 

• Ściany należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 
P2103-04 Fan Light Grey 

 
08. Magazyn 
 

• Ściany należy pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 
P2103-04 Fan Light Grey 

 
09. Kącik historyczny 
 

• Ścianę znajdującą się po prawej stronie od wejścia do pomieszczenia należy wykonać z 
płyty MDF polakierowanej na czarno na całej wysokości ściany zgodnie z rysunkiemAW-PW-
WD-12. W płycie MDF mają znaleźć się ramki okrągle zlicowane z płytą i podświetlone we 
wnękach ledem. Wykonawstwo z kwestii stolarza. 
 

• Pozostałe ściany : 
 
- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw 
przypodłogowych i ściennych np. firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie 
z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian. Projektowane listwy i istniejący tynk 
mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w 
kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum 

 
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 
43300 i pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 

            P2103-04 Fan Light Grey 
 
10. Garderoba 
 

• Istniejącą ścianę drewnianą z drzwiami i doświetleniem górnym prowadzącą do hollu należy 
odnowić, wyszlifować, uzupełnić ubytki  i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 
40 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum 
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• Pozostałe ściany : 

- do wysokości 120cm od podłogi należy wykonać lamperię listwową z listw 
przypodłogowych i ściennych np. firmy Creativa by Ceazar, model LPC-20 i LNG-13 zgodnie 
z rysunkiem AW-PW-ZL-18 i widokami ścian. Projektowane listwy i istniejący tynk 
mozaikowy należy zachować i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w 
kolorze Ciemno-szarym P5244-41 Platinum 

 
- od 120cm wzwyż ściany należy pokryć tapetą z włókna szklanego firmy np. Flugger, wzór 
43300 i pomalować farbą firmy np. Para, typu 900, w kolorze jasno beżowym 

            P2103-04 Fan Light Grey 
 
UWAGA! Wszystkie ściany znajdujące się  w zakresie projektowym należy oczyścić, uzupełnić 
ubytki i zagruntować. 
 
2.4.2. POSADZKI 
 

• Istniejące posadzki i cokoły w części komunikacyjnej i ogólnej tj. : 
            01. WIATROŁAP, 02. HOLL, 09. KĄCIK HISTORYCZNY, 10.GARDEROBA -płyty lastrykowe  
            03. SALA GŁÓWNA WIELOFUNKCYJNA, 03A. SCENA-parkiet 
            07. BIURO- panele, 
            należy usunąć. 
 
UWAGA! Przed wykonaniem posadzki należy wykonać wylewkę samopoziomującą i wymienić 
instalację c.o znajdującą się w kanałach podłogi w takich pomieszczeniach jak: od kotłowni poprzez 
02. HOLL, 03. SALA GŁÓWNA , 10.GARDEROBA do momentu istniejącej nowej instalacji w części 
Straży . Wymiana instalacji c.o. zgodnie z przedmiarem robót. 
 

• Nowo projektowana posadzka ma być wykonana z paneli winylowych np. firmy 
Designflooring, serii HDC o wymiarach 92x18x0,25cm w imitacji drewna w kolorze ciepły 
orzech HDP101. Zestawienie paneli winylowych w punkcie 2.7.3. W Sali Głównej po 
obrzeżach na szerokość czterech paneli założono ułożenie w pionie i poziomie. Natomiast 
środek Sali ma być wyłożony panelami pod kątem 45 stopni z wydzieleniem tych dwóch 
rozłożeń bordiurą-listwą dekoracyjną łączeniową np. firmy Designflooring w kolorze czarnym 
ebony DS 07 o szer. 1cm. 
 
Cokoły należy wykonać z listw przypodłogowych np. firmy Creativa by Ceazar, model LPC-
20 i pomalować farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze Ciemno-szarym P5244-
41 Platinum. Jedynie listwy okalające obudowy filarów należy pomalować w kolorze białym. 
 

UWAGA! Miejsca docięć paneli należy wymierzyć uprzednio na budowie. Rozmierzenie posadzki, 
listwy przyposadzkowej i wszelkie informacje wg rysunków AW-PW-RP-14 

 
Wycieraczka wewn ętrzna 
 
W strefie wiatrołapu przy drzwiach wejściowych należy wykuć otwór o wym 80x145cm i gł.26mm 
pod wycieraczkę np. firmy Alumatex, w konfiguracji alfa/beta xl+ rama montażowa nierdzewna o 
wykończeniach czyszczących w kolorze szarym bądź równoważna. 
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2.4.3.  SUFITY  
 
01.Wiatrołap, 04. Przej ście techniczne na scen ę, 07.Biuro, 08. Magazyn, 10.Garderoba 
 
 

• Istniejący sufit żelbetowy do odświeżenia i odmalowania farbą np.firmy Scala Ceiling 
antireflex w kolorze białym 

 
02. Holl 
 

• Na całej powierzchni pomieszczenia należy wykonać sufit gładki podwieszany na wys. 2,77m 
p.p.p np. firmy Knauf w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z 
rysunkiem AW-PW-RS-15. 

 
03. Sala wielofunkcyjna 
 

• Na całej powierzchni Sali Głównej należy założyć dwa rozwiązania sufitów akustycznych 
podwieszanych. W centralnej części należy wykonać sufit akustyczny np. firmy Rockfon 
Mono E o wym. płyty 90x120cm na stelażu w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami 
producenta. Natomiast w części wejściowej i części sceny należy wykonać  sufit akustyczny 
np. firmy Heradesign model Superfine AK-01 o wym. płyty 60x120x0,25cm w kolorze białym 
standardowym na stelażu w technologii CD60 zgodnie z zaleceniami producenta. Wysokości 
sufitów wykonać zgodnie z  rysunkiem nr AW-PW-RS-15. 
 

• Wnęki pomiędzy sufitami i pod oświetlenie wykończyć płytą GK na stelażu zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 

03a. Scena 
 

• Na całej powierzchni pomieszczenia należy wykonać akustyczny sufit podwieszany na 
wysokości 4,30m p.p.p np. firmy Heradesign model Superfine AK-01 o wym. płyty 
60x120x0,25cm na stelażu w technologii CD60 i pomalować go natryskowo jednorazowo 
farbą np. firmy Para 900 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum 
 

05.WC męski, 06.WC damski, 11.WC pracowników 
 

• Na całej powierzchni pomieszczenia należy wykonać sufit gładki podwieszany na wys. 2,60m 
p.p.p np. firmy Knauf , z płyty zielonej H2 na stelażu w technologii CD60 zgodnie z 
zaleceniami producenta i zgodnie z rysunkiem AW-PW-RS-15. 
 

09. Kącik historyczny 
 

• Istniejący sufit żelbetowy do odświeżenia i odmalowania farbą np.firmy Para Projekt 04 w 
kolorze czarnym 
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2.4.4. OŚWIETLENIE  
 
01.Wiatrołap, 10.Garderoba 
Istniejące instalacje elektryczne pod oświetlenie należy dodatkowo rozszerzyć pod projektowane 
oprawy oświetleniowe. 
 

• W wiatrołapie należy centralnie zamocować trzy tuby kwadratowe np. firmy Chors z serii 
Cubic S o następujących wym. 10x10x8-20-30cm (dł.xsz.xwys.)w kolorze aluminium 
 

02. Holl  
 

• W strefie komunikacji należy zamocować 3 grupy po 3 tuby kwadratowe opraw nasufitowych 
np. firmy Chors z serii Cubic S o następujących wym. 10x10x8-20-30cm (dł.xsz.xwys.)w 
kolorze aluminium 
 

• W suficie i na ścianach adekwatnie do tub należy zamocować 3 grupy po 6 profili ledowych 
np. firmy Klus Design serii Larco o następujących wymiarach: 
- w suficie 3 grupy po 3 profile 1m 
- w ścianie 3 grupy po 3 profile 0,5m, 1m, 1,5m 
Profile ledowe powinny być zlicowane ze ścianą. Rozmieszczenie na ścianach zgodnie z 
rysunkiem AW-PW-WD-04 i WD-05 
 

 
03. Sala Główna 
 

• W centrum Sali Głównej okręgu sufitowym należy zamocować 6 lamp istniejących  na Sali i 
pomiędzy nie wkomponować złote kule np. firmy Customform , z serii Dumping o średnicy 
30cm-tworzą jedną efektowną lampę. 
 

• W dalszej części we wnęce sufitowej należy zamocować  20 podwójnych lamp sufitowych 
np. firmy Lira serii Expo o wym.30,7x16,2x13cm(dł.xsz.xwys.)w kolorze białym. 
 

• W strefie sceny i przy wejściu głównym na salę należy zamocować po 3 lampy podwójne 
wpuszczane w sufit np. firmy Lira, serii Expo Frame o wym.  32,4x17,8x9cm w kolorze 
białym 
 

• W każdej obudowie filara z płyty GK należy zamontować profil ledowy 2m np. firmy Klus 
Design serii Larco,a  w dolnej części oczko ścienno schodowe np. firmy Spotline, serii Flate 
Frame Basic o wym 9x9cm, w kolorze srebrno –szarym  
 

• W trzech wnękach sufitowych należy zamocować węże ledowe w kolorze światła ciepłego 
białego 
 

• Przy ścianie akustycznej należy zawiesić trzy złote lampy na różnych wysokościach np. firmy 
Customform , z serii Dumping o średnicy 30cm  

 
•  Na   ścianie akustycznej przewidziano czarny napis podświetlony kostkami ledowymi pod 

którego należy wyprowadzić kabel zasilający i miejsce rewizji pod zasilacz. Napis 
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podświetlony w kolorze światła ciepłego białego 
 

03aScena 
 

• W dwóch wnękach sceny należy zamocować węże ledowe po łukach. 
 

• W suficie akustycznym podwieszanym należy zamocować 4  lampy podwójne wpuszczane w 
sufit np. firmy Lira, serii Expo Frame o wym.  32,4x17,8x9cm w kolorze białym 
 

05. WC męski, 06.WC damski, 11. WC Pracowników 
 

• W sufitach podwieszanych WC męskiego i damskiego należy zamocować  5 downlightów led 
o średnicy 18cm np. firmy Lampy2 w kolorze białym i źródle światła ciepła biel 

 
• W suficie podwieszanym WC pracowników należy zamocować  6 downlightów led o średnicy 

18cm np. firmy Lampy2 w kolorze białym i źródle światła ciepła biel 
 
07. Biuro 
 

• W biurze należy centralnie zamocować pięć tub kwadratowych np. firmy Chors z serii Cubic 
S o następujących wym. 10x10x8-20-30cm (dł.xsz.xwys.)w kolorze aluminium 

 
09. Kącik historyczny 
 

• W kąciku historycznym  należy zawiesić cztery  złote lampy na różnych wysokościach np. 
firmy Customform , z serii Dumping o średnicy 30cm  
 

• Ścianę ze zdjęciami historycznymi należy podświetlić- każdy okrąg paskiem ledowym l pod 
którego należy wyprowadzić kabel zasilający i ustalić miejsce rewizji pod zasilacz. Kolor 
światła –ciepłe białe. 

 
 

UWAGA! Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i poziom zawieszenia zaznaczono na rysunku  
AW-PW-RS-15 i widokach. Szczegółowe zestawienie opraw oświetleniowych w załączniku  
nr 2.7.7 
 
2.4.5.  STOLARKA DRZWIOWA  
 
Stolarka drzwiowa projektowana 
 
Sala Główna 
 

• Na Sali Głównej od strony Sceny zamiast pierwszego okna przewidziano nowe drzwi 
wyjściowe z Sali  na taras zewnętrzny, który w przyszłości ma tam powstać. Inwestor 
dysponuje projektem budowlanym i posiada już zgłoszenie robót budowalnych.  

 
Stolarka drzwiowa istniej ąca 
 

• Wszystkie drzwi drewniane i jedne aluminiowe znajdujące się w zakresie opracowania 
należy odnowić, wyszlifować , uzupełnić ubytki i pomalować farbą firmy np. Scala, serii 
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Masterlack 40 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum. Dodatkowo należy wymienić 
klamki i okucia na zamki z wkładką- drzwi zamykane na klucz. 
 

• Na drzwiach WC męskim i damskim należy zawiesić okrągłe szyldy informacyjne np. firmy 
fabrykaform.pl, z kolekcji Signo ze stali nierdzewnej o średnicy 8cm, model BL-002854 

            i BL-002856 
 

• Ściankę drewnianą z drzwiami należy odnowić, wyszlifować , uzupełnić ubytki i pomalować 
farbą firmy np. Scala, serii Masterlack 40 w kolorze ciemno-szarym P5244-41 Platinum. 
Dodatkowo należy wymienić klamki i okucia na zamki z wkładką- drzwi zamykane na klucz. 
Na drzwiach należy zawiesić szyld informacyjny prowadzący do garderoby np. firmy 
fabrykaform.pl, z kolekcji Indici ze stali nierdzewnej o wymiarach 8x8cm, model ZA-0016928 

 
• Drzwi główne wejściowe do budynku  OSP bez zmian. 

 
UWAGA! Szczegółowe zestawienie stolarki drzwiowej, klamek i okucia zgodnie z rysunkami  
AW-PW-DM-19 i DZ-20. 
 
2.4.6.  STOLARKA OKIENNA  
 

• Istniejąca stolarka okienna nie ulega zmianie, poza oknem w Sali Głównej, które zostanie 
zamienione na drzwi wyjściowe na taras. Zgodnie  z informacją powyżej. 
 

• Parapety bez zmian. 
 
 

2.4.7.  OBUDOWY GRZEJNIKÓW 
 

• Istniejące grzejniki znajdujące się w następujących pomieszczeniach: 
01.Wiatrołap, 02.Holl, 03.Sala Główna, 10.Garderoba, 

            należy zamaskować obudowami grzejnikowymi wykonanym przez stolarza na zamówienie 
 z płyty MDF w kolorze białym o wykończeniu w półpołysku. Mocowanie obudów             
grzejnikowych przewidziano za pomocą dystansów ze stali nierdzewnej.  
 

UWAGA! Szczegółowe zestawienie zgodnie z rysunkiem AW-PW-OG-21 
 
 
2.4.8.  ROLETY WEWNĘTRZNE MATERIAŁOWE ZACIEMNIAJ ĄCE 
 

• Na Sali Wielofunkcyjnej, we wnękach okiennych i na nowoprojektowanych drzwiach 
przewidziano rolety ręcznie sterowane materiałowe,  zacieniające w kolorze beżowym 
wyposażone w kasety, prowadnice i wykończenia o kolorze podobnym do aluminium 
zgodnie z rysunkiem AW-PW-ZR-22 
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2.4.9.  ROLETY RZYMSKIE DEKORACYJNE 
 

• Na Sali Wielofunkcyjnej, nad wnękami okiennymi i jedną drzwiową przewidziano 5  rolet 
rzymskich z materiału przeziernego białego MF-classic 124/1, zamocowanych do karnisza 
stalowego nad wnęką okienną. 

 
• W kąciku historycznym, nad wnęką okienną przewidziano jedną roletę rzymską z materiału 

przeziernego białego MF-classic 124/1, zamocowanych do karnisza stalowego nad wnęką 
okienną. 

 
2.4.10.  OBUDOWY GK 
 
03.Sala Główna 
 

• Wszystkie obudowy filarów wykonać z płyty GK na stelażu CD60 zgodnie z technologią 
producenta i zgodnie z rysunkami AW-PW-RZ-01, AW-PW-WD-06, AW-PW-WD-08. 

 
2.4.11.  ZMODERNIZOWANA SCENA 
 

• Kształt istniejącej sceny należy zmodyfikować  z prostokąta na półokrąg.  
 

• Poziom sceny +0,96cm.-bez zmian. 
 

•  Dotychczasowe schody prowadzące na scenę bezpośrednio z Sali Głównej należy 
zlikwidować.  

 
• Ściankę półokrągłą zakańczającą scenę należy wykonać  z betonu komórkowego na grubość 

18cm i wysokość 120cm- na jednej linii z lamperią. Ściana półokrągła powinna mieć cokół o 
głębokości 6cm i wysokości 11cm i całościowo powinna być wykończona płytą HPL w 
kolorze czarnego kamienia z nastawką górną z płyty MDF lakierowaną na biało.  

 
• Na scenie nie przewiduje się montażu barierki ponieważ Scena nie jest ciągiem 

komunikacyjnym wymagającym takiego zabezpieczenia.  
 

• Dotychczasową ścianę frontową z otworem na scenę należy częściowo obudować płytami 
GK po łuku i zamontować w ich wnękach paski ledowe. 
 

• Na scenie na lewej ścianie należy zamontować szafę „Rack” o wym. 60x60cm. 
 

• Starą tablicę rozdzielczą znajdująca się w pom. 04.Przejście techniczne na Scenę i 
obsługującą część komunikacji sceny i Scenę należy wymienić  na nową i wyprowadzić 
zasilanie do szafy „Rack”. 
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2.5  INSTALACJE TELETECHNICZNE – MULTIMEDIALNE 
 
System audio-video /AV/   

 
Założenia: 

1. nagłośnienie stereo,  
2. głośniki ścienne, 
3. stanowisko prelegenta- na scenie- przyłącze ścienne 
4. jedna szafa AV- umieszczona w pomieszczeniu 04.Przejście techn. na scenę  
5. przy stanowisku prelegenta możliwość sterowania nagłośnieniem, siłą głosu 
6. sterowanie projektorem za pomocą pilota do urządzenia, 
7. sterowanie ekranem elektrycznym za pomocą pilota, 
8. Wieszaki ścienne po obu stronach na głośniki dla zespołu. 

 
2.6  OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY  
  

• Stara tablica rozdzielcza w pom. 04. PRZEJŚCIE TECHN. NA SCENĘ do wymiany na nową 
• Stare gniazda na Scenie do wymiany na nowe, poza siłą przyłączeniową. 

 
• Dobrano łączniki i gniazda z firmy Legrand, serii Sistena Life,linia Natura kolor Arctic  

 
 

2.7. ZESTAWIENIA MATERIAŁ ÓW WYKOŃCZENIOWYCH 

 

2.7.1 Zestawienie powierzchniowe materiałów wyko ńczeniowych ścian 

Lp. Rodzaj  Producent  Seria  Kolor  Powierzchnia  

1. Włókno szklane Flugger 43300 Naturalny, włókno 
szklane motyw 
gładki 

01.Wiatrołap 8,50m2 

02.Holl 25,80 m2 
03.Sala główna 95m2 

03a.Scena  42,30m2 
07.Biuro 40,50m2 
09.Kącik historyczny 12,50m2 

10.Garderoba  14,22m2 

 
                                                                         Razem:  238,82m2 

2. Farba Para 900 jasno beżowy 
P2103-04 
Fan Light Grey 

01.Wiatrołap 8,50m2 

02.Holl 25,80 m2 
03.Sala główna 95m2 

04.Przejście techn. na scenę 52,20m2 
05.WC męski 6,21m2 
06.WC damski 6,88m2 
07.Biuro 40,50m2 

08.Magazyn 27,45 m2 
09.Kącik historyczny 12,50m2 

10.Garderoba  14,22m2 

11.WC pracowników 7,38m2 
                                                                                                                Razem: 296,64m2  
3. Farba Para 4090 

Ceramiczna 
biały 03.Sala główna 45m2 

 
                                                                                                                Razem: 45m2  
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4. Farba Para 900 Ciemno-szary 
P5244-41 Platinum 

03a.Scena  42,30m2 
 

                                                                                                                 Razem: 42,30m2  
5. Farba(lamperia

+drzwi) 
Scala Masterlack 

40 
Ciemno-szary 
P5244-41 Platinum 

01.Wiatrołap 5,30m2 

02.Holl 56 m2 
03.Sala główna 37,05m2 

03a.Scena  8m2 
09.Kącik historyczny 8,50m2 

10.Garderoba  19,10m2 

                                                                                                                  Razem: 42,30m2  
6. Farba (listwy 

przypodłogowe-
obudowy) 

Scala Masterlack 
40 

biały 03.Sala główna 1,50m2 

 

                                                                                                                  Razem: 1,50m2  
7. Płyty 

akustyczne 
Heradesig
n 

Superfine 
35mm płyty 
o wym. 
60x120cm 

biały 03.Sala główna 46,04m2 

 

                                                                                                                  Razem: 46,04m2  
8. Lustra Glassimo - lustro 01.Wiatrołap 

2szt. o wym.: 
1x25x295cm, 
1x138x295cm 

9. Naturalny 
ciemny mech 
na ścianę 

Greenarte Natural 50x50cm 
 

01.Wiatrołap 
Pas 25x295cm(3szt.) 

 

2.7.2 Zestawienie listw lamperii 

Lp. Rodzaj  Producen
t 

Seria  Kolor  Powierzchnia  

1. Listwa ścienna Creativa 
by Ceazar 

model LNG-13 Należy pomalować 
farbą np. firmy 
Scala 
Masterlack40 
w kolorze P5244-
41 Platinum 

101,18m 
2. Listwa 

przypodłogowa/li
stwa 
przypodłogowa 
górna odwrócona 

 
 
model LPC-20 

 
 

 
75,42m 

 
Uwaga należy doliczyć zapas! 

2.7.3 Zestawienie materiałów nowo projektowanej pos adzki 

Lp. Rodzaj  Producent  Seria  Kolor  Powierzchnia  

1. Panele 
winylowe 

 
 
 
Designfloori
ng 

 

Podłogi 
komercyjne  
HDC 

model hdp101-
orzech 

 
257,35m2 

2. Listwa 
dekoracyjna 
łączeniowa   

Ebony ds o7 
szer. 1cm 
 

czarny   
38,20m 

3. Listwa 
przypodłogowa 

Creativa by 
Ceazar 

model LPC-20 Należy pomalować 
farbą np. firmy 
Scala 
Masterlack40 
w kolorze P5244-
41 Platinum 

 
 

66,45m 
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Należy pomalować 
farbą np. firmy 
Scala 
Masterlack40 
w kolorze białym 

10m 

4. Wycieraczka 
wewnętrzna 

Alumatex Alfa/Beta XL 
+rama 
montażowa 

Mata czarno-szara 
Rama nierdzewna 

80x145cm 

Uwaga należy doliczyć zapas! 

 

2.7.4 Zestawienie materiałów projektowanych sufitów  podwieszanych 

Lp
. 

Pomieszczenie  Producent  Typ Seria  Kolor  Powierz . 

1. 02.Holl Knauf sufit podwieszany 
gładki z płyt GK  

A13 płyta 
120x200cm 

biały 26,91 m2 

2. 03.Sala Główna 
 

Rockfon akustyczny -sufit 
podwieszany 
gładki 

Mono E płyta 
90x120cm 

biały 103,72 m2 

Heradesign akustyczny Superfine AK-01 
60x120cm 
gr.25mm 

biały 46,74m2 

3. 03a.Scena Heradesign akustyczny  Superfine AK-01 
60x120cm 
gr.25mm 

Naturalny 
pomalowany 
natryskowo we 
własnym 
zakresie farbą 
szarą 

22,33 m2 

4. 05.WC męski 
 

Knauf sufit podwieszany 
gładki z płyt GK 

H2 zielona biały 6,67m2 

06.WC damski 
 

8,23m2 

11.WC 
pracowników 

9,19 m2 

Uwaga należy doliczyć zapas! 

 

2.7.5 Zestawienie powierzchniowe farb do pomalowani a sufitów 

Lp. Rodzaj  Producent  Seria  Kolor  Powierzchnia  

1. Farba Scala Ceiling 
antireflex 

biały 01.Wiatrołap 3,67m2 

02.Holl 26,91 m2 
03.Sala główna 9,50m2 

04.Przejście techn. na scenę 10,04m2 
05.WC męski 6,67m2 
06.WC damski 8,23m2 
07.Biuro 13,33m2 

08.Magazyn 6,67 m2 
09.Kącik historyczny 9,06m2 

10.Garderoba  7,75m2 

11.WC pracowników 9,23m2 

                                                                         Razem:  111,06m2 
2. Farba Para Projekt04 czarny 09.Kącik historyczny 9,06m2 
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                                                                                                                Razem: 9,06m2  

 

 

2.7.6 Zestawienie elementów dekoracyjnych-pod świetlanych 

1. Napis 
podświetlany 

Logo-reklama 
Hanack 

Wys. Napisu 
30cm 

Czarne plexi+styrodur czarny 1szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.7 Zestawienie ilo ściowe opraw o świetleniowych 

Lp. Ozna-
czenie 

Typ oprawy  Nazwa Wymiary /kol or  Ilość 

1 A Istniejące lampy 
wiszące 

- Q40cm 
Szkło mleczne 

6szt. 

2 B Lampa wisząca Customform 
Dumping 

Q30cm 
złoty 

13szt. 

3 C Taśma LED Kolor ciepła biel Sufit 34,13m 
Ściany 17,40m 

51,53m 

4 D Lampa nasufitowa 
schowana we 
wnęce 

Lira Expo Cube 30,7x16,2x13cm 
biała 

20szt. 

5 D1 Lampa sufitowa Lira Expo Frame 32,4x17,8x9cm 
biała ramka 

10szt. 

6 E Profile ledowe 
ścienne i sufitowe 

Klusdesign 
Larco 

2m-1,5m-1m-0,5m 
x4,6cm 

SALA GŁÓWNA: 
8szt.X2m 
HOLL: 
12szt.x1m 
3szt.x1,5m 
3szt.x0,5m 

7 G Oprawa schodowa Spotline Flate 
Frame Basic led 

9x9cm 
Srebrno-szara 

8szt. 

8 H Tuby sufitowe 
kwadratowe 

Chors Cubic S 10x10cm,  
h=8-20-30cm 
aluminium 

H8=7szt. 
H20=6szt. 
H30=7szt. 

9 J Oprawa sufitowa   Downilght Led 12W Q18,2cm 
biała 

16szt. 

10 AW Oprawa 
oświetleniowa 
awaryjna Ø8cm 

Orbit AW 2h AT LED 7szt. 

11 EW Oprawa Profiled EW AT 2h 12,7x12,7x7cm 2szt. 
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oświetleniowa 
ewakuacyjna 

 

 

 

2.7.8 Zestawienie urz ądzeń multimedialnych 

 

lp.  Nazwa urz ądzenia model j.m. ilo ść  Komentarz 

8. System video         

9. Szafa rack 19"  12U 600x600 wisząca kpl. 1 

 
Montaż ścienny 
wpomieszczeniu 

03a.Scena 

12. Elementy instalacyjne i 
monta żowe         

13. 
Kabel teleinformatyczny 
kat.6  

4x2x0,5 
 

m 30 
wg obmiaru 

rysunkowego 

14. 
Kabel głośnikowy HI-
FI/2X2.5 

  m 80 
wg obmiaru 

rysunkowego 

      

15.  Uchwyt sufitowy  3-65cm 20kg szt. 1 
montaż projektora na 
wysokości ok. 380cm.  

16. 
Wieszaki ścienne dla 
zespołu 

 
B-Tech BT77 WHITE 

 

szt. 2 
Krawędź dolna 

zawieszenia wieszaka 
160cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ISTNIEJĄCE KRATKI WENTYLACYJNE 

Istniejące kratki wentylacyjne wymienić na nowe białe i wyprowadzić sufitem, ponieważ dotychczasowe 
miejsce zostanie zamaskowane sufitem obniżanym akustycznym. 
 
2.9 KARTY KATALOGOWE  
-w załączniku 

2.10 OFERTY CENOWE 
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-w załączniku 

 

 

UWAGA: Wszystkie wymiary i ilości sprawdzić i dopasować na budowie. 

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy 
zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich 
pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, 
standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w 
zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z 
autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i 
materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy. 
 

                                                                                   
 
   Opracowanie: arch. Anna Grabowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


