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NR 
POMIESZC

ZENIA
NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZ
CHNIA w 

m2

WYSOKOŚ
Ć do sufitu 
w m (min)

POSADZKI ŚCIANY SUFITY INSTALACJE ELEKRYCZNE INSTALACJE MECHANICZNE WYPOSAŻENIE 

-1.1 Klatka schodowa 1 22,57 4,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół 20 cm z płytek 
gresowych, powyżej ściany 
betonowe zaimpregnowane 
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Spód schodów zaimpregnowany 
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.3, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                            
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- klapy dymowe z funkcją 
okresowego przewietrzania

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej

-1.2 Komunikacja 122,44 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW2 - szt.5, EW1 
- szt. 2, EW3 - szt. 2,oprawa ogólna typ E2 - szt.8,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja hydrantowa

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu

-1.3 Rozdzielnia eNN 13,92 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona, posadzka 
antyelektrostatyczna

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.2, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                        - 
instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji freonowej

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu

-1.4 Hydrofornia 13,15 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.2, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                                 
- instalcja Kontroli Dostępu                 
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego             
- instalacja LAN
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 1 sz.
- bateria zlewozmywakowa z mieszaczem 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.

-1.5 Pom. źródła ciepła 17,49 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.2, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                                 
- instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                            
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- studnia schładzająca z pompą 
zatapialną
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- umywalka wisząca prostokątna, szerokośc 50 cm 1 szt.
- bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem 1 szt.
- wpust kanalizacyjny - 2 szt.
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-1.6 Pom. Porządkowe 8,41 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym,
Przy przyborach fartuch z płytek 
ceramicznych

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                      
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej  1 szt.
- szafka zamykana 120x200  cm 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.

-1.7 Szatnia 21,54 2,8 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym 
oraz z odcieniami zielonego i 
niebieskiego, format 20x20, do 
wysokości sufitu, powyżej tynk c-
w, malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Podwieszany modułowy 
odporny na wilgoć i chemię 
basenową kolor biały, strop 
zaimpregnowany  bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW2 - szt.2, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                                   
- instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                             
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- szafki ubraniowe jednokomorowe z zamkiem na kluczyk, wymiary w rzucie 
min. 30x50cm, laminat HPL, kolor biały -24szt.
- ławki na całej długości szafek ubraniowych
- kabiny przebieralni wykonane z laminatu HPL wym 120x100 cm, wyposażone 
w wieszaki lustro (60x80cm) ławkę, drzwi (80x200), zamknięcie od wewnętrz z 
sygnalizacją zajętości,  okucia ze stali nierdzwenej 2szt.
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej  1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.

-1.8 WC damskie 8,41 2,8 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym 
oraz z odcieniami zielonego i 
niebieskiego, format 20x20, do 
wysokości sufitu, powyżej tynk c-
w, malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Podwieszany modułowy 
odporny na wilgoć i chemię 
basenową kolor biały, strop 
zaimpregnowany  bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- umywalka wisząca ceramiczna biała 60x40 2szt.
- bateria umywalkowa z mieszaczen termostatycznym sterowana manualnie, 
korpus z chromowanego mosiądzu 2 szt.
- miska ustępowa na stelażu podtynkowym kolor biały wyposażona w 
wolnoopadającą deskę sedesową 2 szt.
- kosz na odpadki 10l 1 szt.
- kosz na odpadki 3,7l w kabinach wc 2 szt.
- lustro montowane nawierzchniowo dł. ok. 1,8m, wys. 0,9 m 1 szt.
- wieszaki ścienne ze stali nierdzewnej w kabinach 2 szt.
- uchwyt na papier toaletowy (duża rolka) 2szt.
- wpust podłogowy

-1.9 Natrysk damski 3,58 2,8 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym 
oraz z odcieniami zielonego i 
niebieskiego, format 20x20, do 
wysokości sufitu, powyżej tynk c-
w, malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Podwieszany modułowy 
odporny na wilgoć i chemię 
basenową kolor biały, strop 
zaimpregnowany  bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- zestaw natryskowy (bateria+ wylewka) z mieszaczem termostatycznym z 
programem okresowego spłukiwania, korpus z choromowanego mosiądzu 1 
szt.
- odpływ liniowy podłogowy 1 szt.
- dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 szt.
- wieszak ścienny 2 szt.

-1.10 WC męskie 8,41 2,8 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym 
oraz z odcieniami zielonego i 
niebieskiego, format 20x20, do 
wysokości sufitu, powyżej tynk c-
w, malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Podwieszany modułowy 
odporny na wilgoć i chemię 
basenową kolor biały, strop 
zaimpregnowany  bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- umywalka wisząca ceramiczna biała 60x40 2szt.
- bateria umywalkowa z mieszaczen termostatycznym sterowana manualnie, 
korpus z chromowanego mosiądzu 2 szt.
- miska ustępowa na stelażu podtynkowym kolor biały wyposażona w 
wolnoopadającą deskę sedesową 1 szt.
- pisuar ze stalażem podtynkowym ze spłukiwaniem automatycznym  1 szt.
- kosz na odpadki 10l 1 szt.
- lustro montowane nawierzchniowo dł. ok. 1,8m, wys. 0,9 m 1 szt.
- wieszaki ścienne ze stali nierdzewnej w kabinach 2 szt.
- uchwyt na papier toaletowy (duża rolka) 2szt.
- wpust podłogowy

-1.11 Natrysk męski 3,63 2,8 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym 
oraz z odcieniami zielonego i 
niebieskiego, format 20x20, do 
wysokości sufitu, powyżej tynk c-
w, malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Podwieszany modułowy 
odporny na wilgoć i chemię 
basenową kolor biały, strop 
zaimpregnowany  bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- zestaw natryskowy (bateria+ wylewka) z mieszaczem termostatycznym z 
programem okresowego spłukiwania, korpus z choromowanego mosiądzu 1 
szt.
- odpływ liniowy podłogowy 1 szt.
- dozownik mydła ze stali nierdzewnej 1 szt.
- wieszak ścienny 2 szt.
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-1.12 Wentylatornia 128,75 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.5, EW1 
- szt. 2, oprawa ogólna typ E2 - szt.8,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                        - 
instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                       
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- wpusty podłogowe 2 szt.

-1.13 Podbasenie 631,76 2,0-4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.10, 
EW1 - szt. 2, EW3- szt.4, oprawa ogólna typ E2 - 
szt.22,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                        - 
instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                       
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji freonowej ( 
w zależności od potrzeb 
technologii basenowej )

- worki na liny torowe wraz z otworami w stropie

-1.14 Zb. Wody popłucznej 53,25 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały.

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.4 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.15 Zb. Wody popłucznej 52,87 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.4 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.16 zb. Wody odzyskanej 87,42 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.6 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.17 Zb. Retencyjny basenu pływackiego 47,77 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.4 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.18 zb. Wody deszczowej 40,18 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.4 - instalacja kanalizacyjna
- instalacja zasilania pisuarów oraz 
płuczek misek ustępowych
- pompownia wody deszczowej ( 
przepompowywanie wody 
deszczowej ze zbiornika 
wewnętrznego do zewnętrznego 
zbiornika retencyjnego ) 

- drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.19 zb. Basen zewnętrzny 40,29 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.4 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.20 zb. Brodzik 20,05 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.2 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.
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-1.21 zb. Wanna spa 10,86 4,0 Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Płytki gresowe, nienasiąkliwe, 
odporność chemiczna: GA, 
GLA, GHA, odporność na 
plamienia klasy 5, kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia,  oprawa IP68 szt.1 - instalacja kanalizacyjna - drzwi rewizyjne przeszklone wraz z drabiną systemową umożliwiające 
zarówno wejście i bieżącą kontrolę wizualną -1 szt.

-1.22 Klatka schodowa ewakucyjna 17,10 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół 20 cm z płytek 
gresowych, powyżej ściany 
betonowe zaimpregnowane 
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Spód schodów zaimpregnowany 
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.3, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                          
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- klapy dymowe z funkcją 
okresowego przewietrzania

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej

-1.23 Przedsionek 13,48 4,0 Posadzka betonowa zatarta na 
gładko antypoślizgowa, 
utwardzona

Ściany betonowe 
zaimpregnowane bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym 

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.1, EW1 
- szt.1, EW3 - szt.1, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                                                                           
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- szafka wyposażona w sprzęt i odzież BHP - 1 szt.

-1.24 Magazyn koagulanta 10,96 4,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym  
format 20x20, do wysokości 
sufitu 2,80 m, powyżej tynk c-w, 
malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                         - 
instalcja Kontroli Dostępu                 
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej w  wykonaniu 
chemoodpornym
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- prysznic ratunkowy (oczomyjka) - 1 szt.
- wpust podłogowy 1 szt.
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 1 szt.
- dozownik do mydła ze stali nierdzewnej  1 szt.
- podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej 1 szt.

-1.25 Magazyn kwasu 7,65 4,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym  
format 20x20, do wysokości 
sufitu 2,80 m, powyżej tynk c-w, 
malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                           
- instalcja Kontroli Dostępu                 
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                  
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej w  wykonaniu 
chemoodpornym
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- prysznic ratunkowy (oczomyjka) - 1 szt.
- wpust podłogowy 1 szt.
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 1 szt.
- dozownik do mydła ze stali nierdzewnej  1 szt.
- podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej 1 szt.

-1.26 Magazyn podchlorynu 7,85 4,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym  
format 20x20, do wysokości 
sufitu 2,80 m, powyżej tynk c-w, 
malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Strop zaimpregnowany  
bezbarwnym środkiem 
głębokopenetrującym nie 
tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E2 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                       - 
instalcja Kontroli Dostępu                 
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 - instalacja LAN                                                                  
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej w  wykonaniu 
chemoodpornym
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- prysznic ratunkowy (oczomyjka) - 1 szt.
- wpust podłogowy 1 szt.
- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 1 szt.
- dozownik do mydła ze stali nierdzewnej  1 szt.
- podajnik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej 1 szt.

-1.27 Pom. Socjalne 12,63 2,8 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne w kolorze białym 
oraz z odcieniami zielonego i 
niebieskiego, format 20x20, do 
wysokości sufitu, powyżej tynk c-
w, malowane farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

Podwieszany modułowy 
odporny na wilgoć i chemię 
basenową kolor biały, strop 
zaimpregnowany  bezbarwnym 
środkiem głębokopenetrującym 
nie tworzącym powłoki, 
hydrofobowym

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E1 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalcja Kontroli Dostępu                 
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                            
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- szafki kuchenne z blatem roboczym -długość ok. 3m
- zlewozmywak 2 komorowy ze stali nierdzewnej z baterią - 1 szt.
- stół z 4 krzesłami 1 kpl.
- kosz  do selektywnej zbiórki odpadów stal nierdzewna - 1 kpl.
- chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca - 1 szt.
- instrukcje BHP z laminaty - 1 kpl.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka wisząca prostokątna - szerokość 55 cm  1 szt.
- bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem 1 szt. 
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

0.1 Hol wejściowy 99,40 3,5 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R10, klasa 
ścieralności PEI5, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5 
Przy wejściu wycieraczka 
systemowa osadzona w 
posadzce

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufity systemowe aluminiowe 
lakierowane kolor biały, sufit w 
formie lamel lub kasetonów 
aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.10, 
EW1 - szt. 2, EW2 - szt.2 na zewnątrz, oprawa ogólna 
typ E3 - szt.20, E3 (łączona w linię świetlną) - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji 

- bramka obrotowa (tripod) - 3 szt.
- bramka uchylna -1 szt.
- szafki depozytowe z kluczykiem na monetę - 96 komór
- kasa bezobsługowa zintegrowana z ESOK (biletomat) - 1 szt.
- lada kasowa wraz z grafikami wykonana z laminatu wraz z 2 fotelami 
biurowymi, 2 szafkami zamykanymi podblatowymi - 1 kpl.
- lada bufetowa wykonana z laminatu - 1 kpl. 
- monitory nad kasami na potrzeby wyświetlania informacji, min 55 cali- 3 szt.
- siedzisko/kanapa prostokątna tapicerowana z materiału wodoodpornego - 1 
szt.
- kosz na odpadki min. 15l ze stali nierdzewnej - 2 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

0.2 Pom. Administracji 12,14 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R10, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe. 

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufit systemowy z kasetonów 
aluminiowych kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, 
oprawa ogólna typ E5 - szt.6,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                       - 
instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji 

- biurko wyposażone w kontenerek, fotel obrotowy, oświetlenie - 2 szt.
- kosz na odpaki 6l - 2 szt.
- zabudowa meblowa w formie szafek do archiwizacji dokmentacji, zamykanych 
na kluczyk wysokość 200 cm, głebokość min. 40 cm, długość  230 cm - 2 kpl.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

0.3 Bufet 11,42 3,5 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R10, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały
W części zaplecza płytki do 
wysokości 2,20 m

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.10, 
EW1 - szt. 2, oprawa ogólna typ E3 - szt.20,E3 
(łączona w linię świetlną) - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożar u
- instalacja systemu włamania i napadu                  
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji 

- zlewozmywak 2 komorowy ze stali nierdzewnej z baterią z elastyczną wylewką 
- 1 szt.
- zabudowa kuchenna przeznaczona do gastronomii - 1 kpl
- instrukcje BHP z laminatu - 1 kpl.

0.4 Magazyn sprzętu 3,63 3,5 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, 
oprawa ogólna typ E1 - szt.1,                                            
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       - 
instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

0.5 Klatka schodowa 1 22,07 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI5, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.4, EW2 - szt.1 na zewnątrz, oprawa ogólna typ 
E1 - szt.2,                                                                   - 
instalacja systemu sygnalizacji pożaru                              
- instalacja drzwi napowietrzających
- instalacja systemu włamania i napadu                          
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- klapy dymowe z funkcją 
okresowego przewietrzania
- instalacja ogrzewania

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej, bramka uchylna ograniczająca dostęp do 
poziomu -1
- pochwyt ze stali niedzewnej
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

0.6 WC Niepełnosprawnych 5,00 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych                                         - 
instalacja przyzywowa

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- umywalka wisząca ceramiczna biała 60x40 1 szt.
- bateria umywalkowa z mieszaczen termostatycznym sterowana manualnie, 
korpus z chromowanego mosiądzu dostosowana dla osób niepełnosprawnych- 
1 szt.
- miska ustępowa dla NP na stelażu podtynkowym kolor biały wyposażona w 
wolnoopadającą deskę sedesową- 1 szt.
- komplet pochwytów dla NP przy misce ustępowej i umywalce- 1 kpl.
- kosz na odpadki 10l- 1 szt.
- lustro odchylane dla NP dł. ok. 1,0m, wys. 0,9 m- 1 szt.
- wieszaki ścienne ze stali nierdzewnej - 2 szt.
- uchwyt na papier toaletowy (duża rolka)- 1 szt.
- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 1 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- wpust podłogowy
- zawór czerpalny

0.7 Przebieralnia 129,21 3,5 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.10, 
EW1 - szt. 1, EW3 - szt. 10, oprawa ogólna typ E4 - 
szt.30,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       - 
instalacja LAN
- instalacja gniazd wtykowych                                         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- szafki ubraniowe dwukomorowe z zamkiem dostosowanym do systemu 
ESOK, należy przewidzieć zasilanie sieciowe zamków, wymiary w rzucie min. 
40x50cm, laminat HPL, kolorystyka wg projektu wnętrz- 83 szt. (166 komór)
- czytnik transponderów obsługi ESOK wyświetlajacy nr szafki klienta, czas do 
końca wizyty itd.) - 2 szt.
- kabina przebieralni wykonana z laminatu HPL wym 120x100 cm, wyposażona 
w wieszaki lustro (60x80cm) ławkę, drzwi (80x200), zamknięcie od wewnętrz z 
sygnalizacją zajętości,  okucia ze stali nierdzwenej- 8 szt.
- kabina przebieralni "przechodnia" wykonana z laminatu HPL wym 120x150 
cm, wyposażona w wieszaki lustro (60x80cm) ławkę, drzwi (80x200) 2 szt., 
zamknięcie od wewnętrz z sygnalizacją zajętości,  okucia ze stali nierdzwenej- 
3 szt.
- kabina przebieralni dla niepełnosprawnych wykonana z laminatu HPL wym.  
150x200, wyposażona w ławkę, wieszak, lustro (60x80), drzwi (90x200), 
zamknięcie od wewnątrz z sygnalizacją zajętości, okucia ze stali nierdzewnej- 1 
szt.
- suszarka do włosów, ścienna biała włączana automatycznie po zdjęciu węża- 
9 szt.
- półka pod suszarkami z laminatu HPL pod suszarkami
- lustra ścianne 60x80 cm przy każdej suszarce- 9 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

0.8 Śluza męska 10,26 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wieszak ścienny - 6 szt.

0.9 Natryski męskie 11,18 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.6,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 6 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- Zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 6 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 6 szt.
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

0.10 Umywalnia 5,69 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       - 
instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-2 szt.
- blat z konklomeratu lub kamienny, mocowany do ściany na podkonstrukcji 
wraz z zabudową instalacji podblatowych 1 szt
- lustro ścienne wklejane w płytki ok. 180x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 2 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 2 szt.

0.11 WC 1,22 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- pisuar spłukiwany elektroniczne  1 szt.
- stelaż podtynkowy do pisuaru 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.

0.12 WC 1,38 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- wieszak ścienny 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

0.13 Śluza damska 12,44 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wieszak ścienny - 6 szt.

0.14 Natryski damskie 11,16 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.6,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 6 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- Zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 6 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 6 szt.

0.15 Umywalnia 5,69 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       - 
instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-2 szt.
- blat z konklomeratu lub kamienny, mocowany do ściany na podkonstrukcji 
wraz z zabudową instalacji podblatowych 1 szt
- lustro ścienne wklejane w płytki ok. 180x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 2 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 2 szt.
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
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Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem
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Branże: architektoniczna
Opracował: EO

0.16 WC 1,29 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- wieszak ścienny 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- kosz na odpaki 3,6l - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

0.17 WC 1,30 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- wieszak ścienny 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- kosz na odpaki 3,6l - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

0.18 Pom. Porządkowe 5,16 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalcja Kontroli Dostępu                 
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                            
-instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- zabudowa mebowa wraz z blatem dł ok. 1,9m
- zlewozmywak 2- komorowy ze stali nierdzewnej 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa z mieszaczem z ruchomą wylewką 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.

0.19 Śluza NP. 8,69 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wieszak ścienny - 6 szt.

0.20 Natryski 8,38 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1,  
oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
       

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 6 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 6 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 6 szt.

0.21 WC NP. 5,86 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych                                         - 
instalacja przyzywowa

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-2 szt.
- lustro odchylane dla NP-  1 szt
- pochwyty przy umywalce, misce ustępowej i prysznicu - 1 kpl
- siedzisko prysznicowe dla osób NP mocowane do ściany- 1 szt.
- lustro ścienne wklejane w płytki ok. 180x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- Miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z deską 
sedesową dla niepełnosprawnych 1 szt.
- Stelaż podtynkowy do WC 1 szt.
- Umywalka wisząca dla niepełnosprawnych - szerokość 65 cm, z otworem, z 
przelewem, z syfonem podtynkowym dla niepełnosprawnych 1 szt.
- Stelaż podtynkowy do umywalki 1 szt.
- Bateria umywalkowa stojąca, dla niepełnosprawnych 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
 - zestaw natryskowy dla niepełnosprawnych 1 kpl.
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 2 szt.
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

0.22 Klatka schodowa wew. 21,01 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.3, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                            
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

0.22a Klatka schodowa wew. ( trzeci bieg ) 10,58
0.23 Magazayn wózków myj. 10,96 3,0 Płytki podłogowe gresowe 

antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, 
oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                            
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       - 
instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- zabudowa mebowa wraz z blatem dł ok. 1,9m
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej  1 szt.
- Bateria zlewozmywakowa z mieszaczem 1 szt.

0.24 Przedsionek 5,96 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt.1, EW2 - szt.1 na zewnątrz, oprawa ogólna typ 
E1 - szt.2,                                            - instalacja 
systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       - 
instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

0.25 Pom. Ratowników 17,02 3,5 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.2, EW1 
- szt.1, EW2 - szt.1 na zewnątrz, oprawa ogólna typ E4 - 
szt.6,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                       - 
instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- szafki ubraniowe jednokomorowe z zamkiem na kluczyk, wymiary w rzucie 
min. 40x50cm, laminat HPL, kolor biały -4szt.
- biurko wyposażone w krzesło obrotowe, oświetlenie, kontenerek podbiurkowy - 
1 szt.
- defiblurator - 1 szt.
- kozetka z materiału odpornego na wilgoć i chemię basenową - 1 szt.
- zestaw ratunkowy (deska ortopedyczna)- 1 szt.
- kosz na odpadki 10l - 1 szt.
- apteczka pierwszej pomocy- 1 szt.
- rolety okienne na całej powierzchni przeszkleń- 1 kpl.

0.26 Umywalnia 3,55 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego         
- instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-1 szt.
- lustro ścienne wklejane w płytki ok. 70x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 5 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- podajnik ręczników papierowych - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 1 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 1 szt.

0.27 WC 1,76 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- wieszak ścienny 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- kosz na odpaki 3,6l - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

0.28 Natrysk 2,12 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 1 szt.
- zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 1 kpl. 
- odpływ liniowy prysznicowy 1 szt.
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

0.29 Klatka ewakuacyjna 16,95 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI5, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na szorowanie

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.4, EW2 - szt.1 na zewnątrz, oprawa ogólna typ 
E1 - szt.2,                                                                   - 
instalacja systemu sygnalizacji pożaru                          - 
instalacja drzwi napowietrzających                         
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- klapy dymowe z funkcją 
okresowego przewietrzania

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej, bramka uchylna ograniczająca dostęp do 
poziomu -1

0.29a Klatka ewakuacyjna ( trzeci bieg) 6,40
0.30 Hala basenowa 1044,67 3,5-9,0 Płytki podłogowe gresowe 

antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu lub w wyższej części do 
poziomu 3,5m, powyżej tynk c-
w gładź, malowany farbą 
akrylową grzybobójczą kolor 
biały. Okładziny akustyczne

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych. W 
części wysokiej sufit akustyczny 
kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.30, 
EW1 - szt.6, EW2 - szt.2 na zewnątrz, oprawa ogólna 
typ E6 - szt.90                                                                  
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji
- instalacja hydrantowa

- płytki basenów ceramiczne gresowe R11/B, klasa ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporne chemicznie: GA, GLA, GHA, odporność na plamienie 
klasy 5
- liny torowe
- słupki startowe 7 szt.
- drabinki ze stali nierdzewnej basen sportowy - 4 szt.
- zjeżdzalnia dla dzieci typu słoń- 1 szt.
- tablica elektroniczna przez pełną szerokość hali, z zegarem, wskazaniami 
temp., tablica wyników, reklamy wizualne- 1 kpl.
- wpusty liniowe odwodnienia hali
- ławki basenowe z laminatu HPL o łącznej długości min. 20 m
- wózek inwalidzki basenowy - 2 szt.
- dźwig elektryczny akumulatorowy dla osób niepełnosprawnych (wraz z 
tulejami zamontowanymi na stałe przy nieckach)- 1 kpl.
- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- oznaczenia basenowe (głębokości niecek, zakazy skoków)- 1 kpl.

0.S1-0.S3 Gastronomia sezonowa 25,68 3,3 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R10, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na szorowanie

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW1 - szt.1, EW1 
- szt.2, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,  E4 - szt.2,                                                                 
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji

- zlewozmywak 2 komorowy ze stali nierdzewnej z baterią z elastyczną wylewką 
- 1 szt.
- chłodziarko zamrażaka - 1 szt.
- zabudowa kuchenna przeznaczona do gastronomii - 1 kpl
- instrukcje BHP z laminatu - 1 kpl.
- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 1 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- kosz na odpaki 3,6l - 1 szt.
- Umywalka wisząca 50 cm 1 szt.
- Bateria umywalkowa z mieszaczen termostatycznym sterowana manualni 1 
szt.
- Miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- Stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

1.1 Klatka schodowa 1 22,64 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI5, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.4, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                                                   
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                         - 
instalacja oddymiająca
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- klapy dymowe z funkcją 
okresowego przewietrzania

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej

1.2 Komunikacja 79,33 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI5, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW2 - szt.6, EW1- 
szt. 2, EW3- szt. 3,oprawa ogólna typ E4- szt.10,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego      - 
instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
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1.3 Klatka schodowa wew. 14,78 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.3, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                            
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania - piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej

1.3a Klatka schodowa wew. ( trzeci bieg ) 7,83
1.4 Komunikacja 37,39 3,0 Płytki podłogowe gresowe 

antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW2 - szt.2, EW1- 
szt. 2, EW3- szt. 1,oprawa ogólna typ E4- szt.5,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                         - 
instalacja trzymaczy drzwiowych
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego      - 
instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu

1.5 Klatka ewakuacyjna 16,52 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.4, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                                                   
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                         - 
instalacja oddymiająca
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- klapy dymowe z funkcją 
okresowego przewietrzania

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- pochwyt ze stali niedzewnej

1.6 Pom. Administracji 6,86 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R10, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe. 

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufit systemowy z kasetonów 
aluminiowych kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, 
oprawa ogólna typ E5 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                            
- instalcja Kontroli Dostępu  
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                       
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- biurko wyposażone w kontenerek, fotel obrotowy, oświetlenie - 1 szt.
- kosz na odpaki 6l - 1 szt.
- zabudowa meblowa w formie szafek do archiwizacji dokmentacji, zamykanych 
na kluczyk wysokość 200 cm, głebokość min. 40 cm, długość  230 cm - 1 kpl.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

1.7 Pom. Masażu1 13,37 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, 
oprawa ogólna typ E4 - szt.8,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                        
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji

- biurko wyposażone w kontenerek, fotel obrotowy, oświetlenie - 1 szt.
- kosz na odpaki 6l - 1 szt.
- podajnik mydła ze stali nierdzewnej - 1 szt.
- składany stół do masażu z wyposażeniem- 1 szt
- zabudowa meblowa z szafkami i blatem dł. około 3m
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 1 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 1 szt.

1.8 Pom. Masażu2 13,03 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, 
oprawa ogólna typ E4 - szt.8,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                       
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja klimatyzacji

- biurko wyposażone w kontenerek, fotel obrotowy, oświetlenie - 1 szt.
- kosz na odpaki 6l - 1 szt.
- podajnik mydła ze stali nierdzewnej - 1 szt.
- składany stół do masażu z wyposażeniem- 1 szt
- zabudowa meblowa z szafkami i blatem dł. około 3m
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 1 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 1 szt.
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1.9 Szatnia damska 21,07 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1- 
szt.1, oprawa ogólna typ E4 - szt.8,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                          
- instalacja CCTV                                                              
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                      
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- szafki ubraniowe dwukomorowe z zamkiem dostosowanym do systemu 
ESOK, należy przewidzieć zasilanie sieciowe zamków, wymiary w rzucie min. 
40x50cm, laminat HPL, kolorystyka wg projektu wnętrz, na całej długości szafek 
ławka- 32 szt. (64 komory)
- czytnik transponderów obsługi ESOK wyświetlajacy nr szafki klienta, czas do 
końca wizyty itd.) - 1 szt.
- suszarka do włosów, ścienna biała włączana automatycznie po zdjęciu węża- 
1 szt.
- półka pod suszarką z laminatu HPL pod suszarkami
- lustra ścianne 60x80 cm przy każdej suszarce- 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.

1.10 Umywalnia 9,95 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 2, oprawa ogólna typ E4 - szt.5,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego         
- instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-3 szt.
- blat z konklomeratu lub kamienny, mocowany do ściany na podkonstrukcji 
wraz z zabudową instalacji podblatowych- 1 szt
- lustro ścienne wklejane w płytki ok.320x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 4 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 3 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 3 szt.

1.11 Natryski 17,05 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 3 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 3 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 3 szt.

1.12 WC 6,42 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- kabiny z laminatu HPL, z drzwiami 80x200 z wieszakami- 2 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 2 szt.
- szczotka wc - 2 szt.
- kosz na odpaki 3,6l - 2 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.
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1.13 WC NP. 5,92 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja gniazd wtykowych                                         - 
instalacja przyzywowa

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-2 szt.
- lustro odchylane dla NP-  1 szt
- pochwyty przy umywalce, misce ustępowej i prysznicu - 1 kpl
- siedzisko prysznicowe dla osób NP mocowane do ściany- 1 szt.
- lustro ścienne wklejane w płytki ok. 180x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- Miska ustępowa lejowa wisząca dla niepełnosprawnych wraz z deską 
sedesową dla niepełnosprawnych 1 szt.
- Stelaż podtynkowy do WC 1 szt.
- Umywalka wisząca dla niepełnosprawnych - szerokość 65 cm, z otworem, z 
przelewem, z syfonem podtynkowym dla niepełnosprawnych 1 szt.
- Stelaż podtynkowy do umywalki 1 szt.
- Bateria umywalkowa stojąca, dla niepełnosprawnych 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
 - zestaw natryskowy dla niepełnosprawnych 1 kpl.
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 2 szt.

1.14 Szatnia męska 34,61 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1- 
szt.1, oprawa ogólna typ E4 - szt.10,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                          - 
instalacja CCTV                                                                        
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- szafki ubraniowe dwukomorowe z zamkiem dostosowanym do systemu 
ESOK, należy przewidzieć zasilanie sieciowe zamków, wymiary w rzucie min. 
40x50cm, laminat HPL, kolorystyka wg projektu wnętrz, na całej długości szafek 
ławka- 32 szt. (64 komory)
- czytnik transponderów obsługi ESOK wyświetlajacy nr szafki klienta, czas do 
końca wizyty itd.) - 1 szt.
- suszarka do włosów, ścienna biała włączana automatycznie po zdjęciu węża- 
1 szt.
- półka pod suszarką z laminatu HPL pod suszarkami
- lustra ścianne 60x80 cm przy każdej suszarce- 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 2 szt.

1.15 Umywalnia 7,19 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 2, oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego         
- instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej-3 szt.
- blat z konklomeratu lub kamienny, mocowany do ściany na podkonstrukcji 
wraz z zabudową instalacji podblatowych- 1 szt
- lustro ścienne wklejane w płytki ok.320x90 cm- 1 szt.
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 4 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 3 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 3 szt.

1.16 Natryski 9,4 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 3 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 3 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 3 szt.
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Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

1.17 WC 7,88 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- kabiny z laminatu HPL, z drzwiami 80x200 z wieszakami- 2 szt.
- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 2 szt.
- szczotka wc - 2 szt.
- pisuar spłukiwany elektroniczne  1 szt.
- stelaż podtynkowy do pisuaru 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

1.18 Siłownia 147,09 3,0 Wykładzina PVC sportowa 
systemowa, odporna na poślizg, 
antybakteryjna, gr wartswy 
wierzchniej 8 mm, w obszarze 
cieżarów maty gr 60 mm (20 
m2)

tynk c-w, malowany farbą 
akrylową grzybobójczą kolor 
biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.6, EW1- 
szt.2, oprawa ogólna typ E4 - szt.22,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                          - 
instalacja CCTV                                                                       
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- lustra na ścianach o łącznej pow. około 35 m2
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

1.19 Sala fitness1 62,35 3,0 Wykładzina systemowa z 
tworzyw sztucznych  typu 
dancefloor w pełnym układzie 
warstw, odporna na poślizg, 
antybakteryjna, gr wartswy 
wierzchniej>  3 mm

tynk c-w, malowany farbą 
akrylową grzybobójczą kolor 
biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.4, EW1- 
szt.1, oprawa ogólna typ E4 - szt.10,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                                
- instalacja CCTV                                                                    
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                           
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- lustra na ścianach o łącznej pow. około 18 m2
- pochwyt drewniany na całym obwodzie Sali mocowany do ściany, w miejscach 
okien na stojakach systemowych z regulowaną wysokością 
- ścianka mobilna rozgraniczająca sale fitnnes, akustyczna, na pełną wysokość 
pomieszczenia
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

1.20 Sala fitness2 52,25 3,0 Wykładzina systemowa z 
tworzyw sztucznych  typu 
dancefloor w pełnym układzie 
warstw, odporna na poślizg, 
antybakteryjna, gr wartswy 
wierzchniej>  3 mm

tynk c-w, malowany farbą 
akrylową grzybobójczą kolor 
biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.4, EW1- 
szt.1, oprawa ogólna typ E4 - szt.10,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                          - 
instalacja CCTV                                                                 
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja klimatyzacji

- lustra na ścianach o łącznej pow. około 10 m2
- pochwyt drewniany na całym obwodzie Sali mocowany do ściany, w miejscach 
okien na stojakach systemowych z regulowaną wysokością 
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

1.21 Strefa saun komunikacja 30,05 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW2 - szt.3, EW1- 
szt. 1, EW3- szt. 4,oprawa ogólna typ E4- szt.6, 
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                         
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego      - 
instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne

1.22 Szatnia damska 15,02 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1- 
szt.1, oprawa ogólna typ E4 - szt.6,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                          - 
instalacja CCTV                                                                      
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- szafki ubraniowe dwukomorowe z zamkiem dostosowanym do systemu 
ESOK, należy przewidzieć zasilanie sieciowe zamków, wymiary w rzucie min. 
40x50cm, laminat HPL, kolorystyka wg projektu wnętrz, na całej długości szafek 
ławka- 20 szt. (40 komór)
- czytnik transponderów obsługi ESOK wyświetlajacy nr szafki klienta, czas do 
końca wizyty itd.) - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.
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Branże: architektoniczna
Opracował: EO

1.23 Umywania 6,04 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego         
- instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej- 2 szt.
- blat z konklomeratu lub kamienny, mocowany do ściany na podkonstrukcji 
wraz z zabudową instalacji podblatowych- 1 szt
- lustro ścienne wklejane w płytki ok.180x90 cm- 1 szt.
- suszarka do włosów, ścienna biała włączana automatycznie po zdjęciu węża- 
1 szt.
- półka pod suszarką z laminatu HPL
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 2 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 2 szt.

1.24 Natryski 4,61 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.2,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 2 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 2 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 2 szt.

1.25 WC 1,36 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- kosz na odpadki 3,6l - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

1.26 WC 1,99 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- kosz na odpadki 3,6l - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

1.27 Szatnia męska 11,45 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/B, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1- 
szt.1, oprawa ogólna typ E4 - szt.5,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru
- instalacja systemu włamania i napadu                          - 
instalacja CCTV                                                                     
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego
- instalacja LAN                                                                        
- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

- szafki ubraniowe dwukomorowe z zamkiem dostosowanym do systemu 
ESOK, należy przewidzieć zasilanie sieciowe zamków, wymiary w rzucie min. 
40x50cm, laminat HPL, kolorystyka wg projektu wnętrz, na całej długości szafek 
ławka- 20 szt. (40 komór)
- czytnik transponderów obsługi ESOK wyświetlajacy nr szafki klienta, czas do 
końca wizyty itd.) - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.

AP SZCZEPANIAK SP. Z O.O. - SP. KOM. 
ul. Pogodna 19, 53-022 Wrocław POLAND

T: +48 71 360 74 88; 
F: +48 71 360 74 99

E: biuro@apsz.com.pl
www.apsz.com.pl

15



Inwestor: Wrocławski Park Wodny
Adres: Wrocław, ul. Borowska 99

Zalacznik-2 zestawienie powierzchni pomieszczen wraz z wyposazeniem

Nr projektu: 808
Data: 31.03.2021

Branże: architektoniczna
Opracował: EO

1.28 Umywalnia 5,88 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW4 - szt.1, EW1 
- szt. 1, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego         
- instalacja gniazd wtykowych         

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajniki mydła ze stali nierdzewnej- 2 szt.
- blat z konklomeratu lub kamienny, mocowany do ściany na podkonstrukcji 
wraz z zabudową instalacji podblatowych- 1 szt
- lustro ścienne wklejane w płytki ok.180x90 cm- 1 szt.
- suszarka do włosów, ścienna biała włączana automatycznie po zdjęciu węża- 
1 szt.
- półka pod suszarką z laminatu HPL
- kosz na odpaki 10 l- 1 szt.
- wieszak ścienny- 2 szt.
- kieszeniowa suszarka do rąk, higieniczna z filtrem antybakteryjnym - 1 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- umywalka stawiana na blat, szerokość 50 cm 2 szt.
- bateria umywalkowa stojąca, elektroniczna, zbliżeniowa, z mieszaczem   
termostatycznym,  z zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz programem 
okresowego spłukiwania 2 szt.

1.29 Natryski 6,05 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.3,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- podajnik mydła ze stali nierdzewnej- 2 szt.
- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- zestaw natryskowy podtynkowy: zestaw natryskowy z baterią natryskową 
mechaniczną podtynkową, czasową, z mieszaczem termostatycznym, wylewka 
w wykonaniu wandaloodpornym - 2 kpl. 
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- odpływ liniowy prysznicowy 2 szt.

1.30 WC 1,61 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- pisuar spłukiwany elektroniczne  1 szt.
- stelaż podtynkowy do pisuaru 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.

1.31 WC 1,77 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11/C, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia oprawa ogólna typ E4 - szt.1,
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                                   
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego       

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

- pojemnik na papier toaletowy- duża rolka - 1 szt.
- szczotka wc - 1 szt.
- miska ustępowa lejowa wisząca prostokątna wraz z deską sedesową 
wolnoopadającą 1 szt.
- stelaż podtynkowy do WC 1 szt.

1.32 Wypoczynek grota solna 18,51 Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

według wytycznych dostawcy - instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: wz
- instalacja kanalizacyjna

Wytyczne dostawcy systemu technologii

1.33 Sauna parowa 8,44 Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

według wytycznych dostawcy - instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: wz
- instalacja kanalizacyjna

Wytyczne dostawcy systemu technologii

1.34 Wytwornica pary 3,04 3,0 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R10, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Płytki ścienne do wysokości 
sufitu, powyżej tynk c-w, 
malowany farbą akrylową 
grzybobójczą kolor biały

sufity systemowe panelowe 
aluminiowe lakierowane kolor 
biały, sufit w formie lamel lub 
kasetonów aluminiowych

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E2 - szt.1,  - 
instalacja przyłączeniowa według wytycznych dostawcy 

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: wz
- instalacja kanalizacyjna

- piktogramy informacyjne z laminatu
- piktogramy ewakuacyjne
- wpust kanalizacyjny z kratką ze stali nierdzewnej 1 szt.
- zawór czerpalny ze złączką do węża z zaworem anstyksażeniowym, np. typu 
HA216 1 szt.

1.35 Sauna sucha 29,55 Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

według wytycznych dostawcy - instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

Wytyczne dostawcy systemu technologii
wpust kanalizacyjny z kratką z miejscem na wklejenie płytki ( wykończyć jak 
posadzkę sauny ) 1 szt.

1.36 Sauna sucha 12,2 Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

według wytycznych dostawcy - instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja kanalizacyjna

Wytyczne dostawcy systemu technologii
wpust kanalizacyjny z kratką z miejscem na wklejenie płytki ( wykończyć jak 
posadzkę sauny ) 1 szt.
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1.37 Strefa schładzania 10,2 Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

Wytyczne dostawcy systemu 
technologii

- instalacja oświetlenia, oprawa ogólna typ E4 - szt.4,
      

- instalacja wentylacji 
mechanicznej
- instalacja wody użytkowej: cwu; 
wz
- instalacja kanalizacyjna

Wytyczne dostawcy systemu technologii
- wiadro bosmana- 2 szt.
- misa z lodem- 1 szt.
- natrysk wrażeń- 2 szt.
- wpust kanalizacyjny z kratką z miejscem na wklejenie płytki ( wykończyć jak 
posadzkę strefy ) 4 szt.
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2.1 Klatka schodowa wew. 21,04 Płytki podłogowe gresowe 
antypoślizgowe R11, klasa 
ścieralności PEI4, 
nienasiąkliwe, odporność 
chemiczna: GA, GLA, GHA, 
odporność na plamienia klasy 5

Cokół z płytek posadzkowych, 
tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

Tynk c-w wraz z gładzią 
gipsową, malowanie farbą 
akrylową orporną na 
szorowanie, kolor biały

- instalacja oświetlenia i oświetlenia awaryjnego 
ewakuacyjnego, oprawa awaryjna typ AW3 - szt.2, EW1 
- szt.2, oprawa ogólna typ E1 - szt.2,                                                                   
- instalacja systemu sygnalizacji pożaru                        
- instalacja systemu włamania i napadu
- instalacja CCTV
- instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

- instalacja ogrzewania
- instalacja wentylacji 
mechanicznej

- piktogramy ewakuacyjne
- piktogramy informacyjne z laminatu
- balustrady ze stali nierdzewnej odpornej na chemię basenową 
h≥110 cm
- bramka uchylna ograniczająca dostęp do poziomu dachu - 1 szt.
- pochwyt ze stali niedzewnej
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