
ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający rezygnuje z wykonania widowni w sali gimnastycznej. 

2. Zamawiający rezygnuje z wykonania attyk wokół budynku, w miejscu których należy wykonać 

okap. System rynnowy należy zamocować do stalowych dźwigarów kratowych za pomocą 

haków, natomiast rury spustowe mocowane za pomocą obejm do ścian (widoczne na 

elewacji). System rynnowy z blachy tytan – cynk o przekrojach zgodnych z opracowaniem 

projektowym. 

3. Tynku elewacyjnego Caparol 3D – System Plus – Indeko-plus Weiss należy zastąpić tynkiem 

zewnętrznym silikatowym - typu „baranek” 2 [mm], w kolorze białym.  

4. Tynk strukturalny Baumit CreativTop z efektem szorstkiego betonu należy zastąpić tynkiem 

zewnętrznym silikatowym - typu „baranek” 2 [mm], w kolorze szarym. 

5. Wyposażenie należy w budynku wykonać i zakupić zgodnie z zestawieniem i opisem 

wyposażenia. 

6. W Sali gimnastycznej oraz siłowni rezygnuje się z wykonania parkietu dębowego, w miejscu 

którego należy wykonać posadzkę sportową podwójnie legarowaną: 

 

  Legenda: 
1. Podłoże betonowe – warstwy: żwir utwardzany – 25 cm, styrodur – 10cm, beton B10 – 

10 cm, mata bentonitowo haloizytowa, beton B25 W8 – 20 cm zbrojony siatką z prętów 
Ø10 [mm] o rozmiarze oczka 15 [cm] górą i dołem; 

2. Folia budowlana – gr. 0,2 mm; 
3. Podkładka sprężysta – gr. 10 mm; 
4. Podwójne legary z tarcicy iglastej – 20x90 mm, o rozstawie osiowym co ok. 500 mm; 
5. Ślepa podłoga ażurowa z tarcicy iglastej – gr. 20 mm; 
6. Folia paroprzepuszczalna – gr. 0,2 mm; 
7. Płyta OSB – mocowana prostopadle do legarów górnych - gr. 15 mm; 
8. Płyta OSB – mocowana na zakład – prostopadle do poprzedniej warstwy z płyt OSB - gr. 

15 mm; 
9. Nawierzchnia sportowa z wykładziny PCV – gr. 7 mm. 

 
Podłoga sportowa powinna spełniać wszystkie parametry techniczne zgodnie z normą PN EN 

14904 dla podłogi A4.  
 
 
 
 



7. Zmiana wielkości okien: 

- 0.01 – HALL – okna o wymiarach 376x300, 402x300, 410x300 cm zastępuje się 3 sztukami 

okna o wymiarach 300x300 cm; 

- 0.02 – POMIESZCZENIE DLA NAUCZYCIELA – okno o wymiarach 447x300 cm zastępuje się 

oknem o wymiarach 200x300 cm; 

- 0.05 – SALA KONFERENCYJNA – okno o wymiarach 530x300 cm zastępuje się oknem 

o wymiarach 300x300 cm; 

- 0.24 – SIŁOWNIA – okno o wymiarach 693x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 

300x300 cm; 

- 0.25 – SALA FITNESS – okno o wymiarach 693x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 

300x300 cm; 

- 0.26 – BALET– okno o wymiarach 668x300 cm zastępuje się oknem o wymiarach 300x300 cm; 

 

 

 


