
ZAŁĄCZNIK NR 1
Nr 

pom.
Nazwa pomieszczenia Pow. jedn. m² Rodzaj posadzki

Wykończenie ścian - 

wykładzina
Malowanie ścian - farba Rodzaj sufitu Malowanie - sufit Uwagi

1 Szatnia 4,43

Gress antypoślizgowy z  

cokołem na 10 cm; 5 klasa 

zcieralnosci PEI;  

farba lateksowa klasa III

panele systemowe  60x60  

kolor biały z częściowo 

chowaną konstrukcją wycieraczka systemowa

2A Sala terapii 1 29,29

PCV z wyoblonym cokołem na 

10 cm

ochrona ścian - pasy na 

wysokośći 90cm od posadzki 

z PCV podłogowego o 

szerokości 30 cm 

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

2B Sala terapii 2 40,25

PCV z wyoblonym cokołem na 

10 cm

ochrona ścian - pasy na 

wysokośći 90cm od posadzki 

z PCV podłogowego o 

szerokości 30 cm 

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

2C Sala terapii 3 35,01

PCV z wyoblonym cokołem na 

10 cm

ochrona ścian - pasy na 

wysokośći 90cm od posadzki 

z PCV podłogowego o 

szerokości 30 cm 

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

3 Pokój socjalny 11,65

PCV z wyoblonym cokołem na 

10 cm

Fartuch przy punktach 

wodnych i przy blatach 

roboczych z PCV ściennego 

do wysokości 160 cm

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

4 WC niepełnosprawnych 6,54 bez zmian bez zmian farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

5 Pomieszczenie odpadów medycznych 3,52
Gress antypoślizgowy co 

najmniej R10 

Glazura do wysokości 210 

cm
farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

6 WC  5,22
Gress antypoślizgowy co 

najmniej R10 

Glazura do wysokości 210 

cm
farba lateksowa klasa III

Podwieszony G-K
farba lateksowa klasa III

podchwyty dla 

niepełnosprawnych

7 Klatka schodowa 12,21

Gress antypoślizgowy z  

cokołem na 10 cm; 5 klasa 

ścieralnosci PEI;  

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

balustarada ze stali 

nierdzewnej z 

mocowaniem bocznym

8 Szatnia 2,96

PCV z wyoblonym cokołem na 

10 cm
farba lateksowa klasa III

panele systemowe  60x60  

kolor biały z częściowo 

chowaną konstrukcją

9 Komunikacja 10,67

Gress antypoślizgowy z  

cokołem na 10 cm; 5 klasa 

ścieralnosci PEI;  

farba lateksowa klasa III

panele systemowe  60x60  

kolor biały z częściowo 

chowaną konstrukcją

10 Wiatrołap 2,73

Gress antypoślizgowy z  

cokołem na 10 cm; 5 klasa 

ścieralnosci PEI;  

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III
wycieraczka systemowa

11 WC 3,61
Gress antypoślizgowy co 

najmniej R10 

Glazura do wysokości 210 

cm
farba lateksowa klasa III

Podwieszony G-K
farba lateksowa klasa III

12 Sala terapii 4 47,19

PCV z wyoblonym cokołem na 

10 cm

ochrona ścian - pasy na 

wysokośći 90cm od posadzki 

z PCV podłogowego o 

szerokości 30 cm 

farba lateksowa klasa III farba lateksowa klasa III

13 Szatnia 10,89

Gress antypoślizgowy z  

cokołem na 10 cm; 5 klasa 

zcieralnosci PEI;  

farba lateksowa klasa III

panele systemowe  60x60  

kolor biały z częściowo 

chowaną konstrukcją

farba lateksowa klasa III
wycieraczka systemowa

Pomieszczenia I piętra

istniejąca b.z.

ochrona ścian - pasy na 

wysokośći 90cm od posadzki 

z PCV podłogowego o 

szerokości 30 cm 

farba lateksowa klasa III istniejący b.z. farba lateksowa klasa III
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