Opis zakresu robót do zadania: „"Remont podłogi w hali sportowej z dostosowaniem dla uczniów
niepełnosprawnych" przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł"
w Wejherowie”.
- rozebranie drabinek gimnastycznych podwójnych z ponownym montażem, po zakończeniu robót – 23 szt,
- rozebranie posadzki sportowej wraz z płytami wiórowymi, legarami i folią p. wilgociową – 688 m2,
- wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,
- izolacja p.wilgociowa z folii PCV gr. 0,3 mm podwójna (pod i nad legarami) – 688 m2,
- ułożenie rusztu z desek iglastych, impregnowanych, o wym. 19x95 mm układanych w dwóch warstwach
krzyżowo w rozstawie osiowym dolny co 50 cm, górny co 25 cm na podkładkach elastycznych i klinach
poziomujących – 688 m2,
- ułożenie podłogi z płyt OSB gr. 10 mm - dwie warstwy – 688 m2,
- ułożenie posadzki sportowej grubości min. 3 mm – 688 m2,
- wymiana istniejącego pokrycia dekli (lub wymiana całych dekli na nowe) zabezpieczających tuleje w
posadzce na nowe, z wykładziny sportowej dopasowanej kolorystycznie do posadzki, z wykonaniem
otworów ułatwiających ich podnoszenie,
- wymiana listew przyściennych na nowe z drewna liściastego ze szczelinami wentylacyjnymi – 110,60 mb,
- malowanie linii wyznaczających boiska (centralne boisko do piłki ręcznej, centralne boisko do piłki
koszykowej, centralne boisko do piłki siatkowej, trzy boiska do piłki siatkowej „w poprzek”, trzy
boiska do badmintona „w poprzek”),
- montaż 3 szt wentylatorów kanałowych o wydajności min. 110 m3/h wraz z doprowadzeniem
przewodów YDY 3x1,5 mm2,
- ułożenie pod posadzką przewodów wentylacyjnych elastycznych śr. 100 mm – 31,50 mb,
- montaż 3 szt kratek metalowych w posadzce (nad wentylatorami) odpornych na uszkodzenia
mechaniczne,
- posadzkę należy ułożyć z uwzględnieniem zachowania istniejących tulei pod sprzęt sportowy z
dopasowaniem wysokości posadzki do poziomu korytarza,
- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z STWiOR oraz obowiązującymi normami i przepisami,
kolorystykę wykładzin należy uzgodnić z Inwestorem.

