
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE 
 WYKOŃCZENIA STROPU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ 

 

Nazwa obiektu: Budowa budynku sali gimnastycznej 

wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej) 
 

Adres obiektu: dz. nr ewid. 8/1, 8/2, 240/8 (obr. 12, ark. 3) 
ul. Sienkiewicza, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Kat. obiektu: IX – budynki kultury, nauki i oświaty 
 

Inwestor: Kinga Wnuk 
ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 
1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu. 
 

• Powierzchnia zabudowy - 433,20 m² 

• Powierzchnia użytkowa - 788,14 m² 
• Kubatura brutto - 4929,75 m³ 

• Wysokość pomieszczeń kondygnacji parteru i piętra (do stropu) – min. 3,00m  

• Wysokość pomieszczeń w kondygnacji poddasza w obrębie powierzchni użytkowej – 1,90-
3,40m, 

• Wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej – 4,25-7,01 m 

• Ilość kondygnacji nadziemnych budynku – 3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe 

• Wysokość do okapu – 7,65m 

• Wysokość do kalenicy – 14,52m 
 

2. Rozwiązania  konstrukcyjno - materiałowe. 
 

Wykończenie stropu nad salą gimnastyczną polega na wykonaniu obudowy na 
powierzchniach poziomych oraz skośnych z płyt warstwowych z rdzeniem PIR.  Montaż na 
powierzchniach skośnych bezpośrednio do istniejącego układu konstrukcyjnego w postaci 
płatwi stalowych. Montaż na powierzchniach poziomych za pośrednictwem rusztu stalowego 
(wykonać na postawie wytycznych producenta płyt warstwowych) do istniejącej konstrukcji 
dachu w postaci łączników stalowych IPE (jętek). Obudowa płyt z blachy stalowej powlekanej 
w kolorze białym lub szarym jasnym – przed wykonaniem należy przestawić Inwestorowi 
próbki do akceptacji. 
 
ST-3 STROP PODDASZA  

  • Konstrukcja stalowa dachu - łącznik stalowy IPE 180   

• Ruszt stalowy systemowy mocowany do konstrukcji łącznika IPE 180 5,0cm 

• Płyta warstwowa z rdzeniem PIR – obudowa z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
białym lub szarym jasnym 

15,0cm 

 
D-1 STROP PODDASZA  

  • Blacha dachówkowa   

• Łaty 5,0x4,0cm/ kontrłaty 5,0x4,0cm 8,0cm 

• Folia paroprzepuszczalna  

• Płyty izolacyjne poliuretanowe PIR λ=0,23 [W/mk²] 5,0cm 

• Wełna mineralna λ=0,39 [W/mk²] ułożona między krokwiami 8,0x20,0cm opartymi na 
płatwiach stalowych rygla dachowego 

20,0cm 

• Płatwie stalowe/Krokwie   15,0cm 

 • Płyta warstwowa typu PIR z obudową z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym 
lub szarym jasnym mocowana bezpośrednio do istniejącego układu konstrukcyjnego 

4,0cm 



 
10. UWAGI KOŃCOWE. 
 

• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 

• użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać 
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami 
budowlanymi oraz spełniać odpowiednie normy, 

• wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe należy stosować ściśle według instrukcji            
i zaleceń producenta, 

• o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem 
należy informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub 
zastosowaniu rozwiązań zamiennych, 

• ilekroć w projekcie jest mowa o „produkcie/materiale/systemie” należy przez to rozumieć 
produkt/materiał/system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach nie 
gorszych niż zaproponowany, 

 

  
 












