
Załącznik nr 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Inwestycja polegać będzie na realizacji prac budowlanych (remont, rozbudowa) w obrębie 
pomieszczeń na parterze w strefie usługowej budynku jednorodzinnego w zabudowie 
szeregowej (z częścią usługową) przy ul. Wincentego Pola 1 w Tczewie, dz. nr 650/4, obok 
funkcjonującej praktyki lekarskiej FiClinic – dwóch gabinetów stomatologicznych, 
docelowo połączonych z nowo projektowanymi gabinetami. 

Aranżacja lokalu będzie miała za zadanie rozbudowę istniejących 2 gabinetów o dwa 
kolejne gabinety stomatologiczne. W kompleksie praktyki wydzielono poczekalnię dla 
pacjentów, oddzielne toalety dla pacjentów oraz personelu medycznego, 4 gabinety, 
pomieszczenie socjalne z wydzielonym miejscem porządkowym (szafą w wysokiej 
zabudowie meblowej), 2 sterylizatornie, pomieszczenie socjalno-konferencyjne z 
wydzielonym miejscem na szatnie personelu, pomieszczenie tomografu komputerowego 
oraz pomieszczenie pomocnicze z niezależnym wejściem, przeznaczone do gromadzenia 
odpadów medycznych oraz odpadów typu stałego. 

Całkowite zestawienie pomieszczeń 

                                                    Łączna powierzchnia użytkowa: 188,36 m2 

 
w tym nowoprojektowane: 

Nr / pomieszczenie Pow. użytkowa

0.01 / recepcja, poczekalnia 48,75 m2

0.02 / gabinet 18,58 m2

0.03 / sterylizatornia 4,94 m2

0.04 / gabinet 19,13 m2

0.05 / tomograf 5,31 m2

0.06 / pomieszczenie socjalne 18,31 m2

0.07 / toaleta pacjenci 5,17 m2

0.08 / łazienka personel 3,17 m2

0.09 / pomieszczenie socjalne 9,60 m2

0.10 / gabinet 25,40 m2

0.11 / sterylizatornia 6,40 m2

0.12 / gabinet 24,60 m2

-1.01 / pomieszczenie 
gospodarcze

13,40 m2



Łączna powierzchnia użytkowa objęta inwestycją: 115,02 m2 

Planowany zakres prac: 

• prace budowlane (m.in. montaż sufitów podwieszanych i ścianek działowych), 

• prace malarskie, 

• prace glazurnicze, 

• prace murarskie, 

• prace elektryczne, 

• prace instalacyjne. 

Część ścian wewnętrznych istniejących jest zaplanowanych do demontażu. Projektowane 
ściany działowe zaprojektowano jako szkieletowe gr. 12,5 cm na konstrukcji profili CW 75 i 
UW 75 z podwójnym poszyciem płytą karton – gipsową. 

Ściany w poczekalni zostaną wykończone tynkami gipsowymi, szpachlowane, malowane 
farbą hydrofobową zmywalną, na ścianach wstawki płytek ceramicznych. 

Toaleta dla pacjentów oraz toaleta dla personelu - zastosowanie płytek ceramicznych do 
wys. 210 cm. 

W gabinetach oraz sterylizatorniach w pobliżu ujęć wody umywalki oraz zlewozmywaka - 
zastosowanie płytek ceramicznych do wysokości 160 cm oraz minimum 60 cm od ujęcia 
wody. Pozostałe ściany otynkowane, zaszpachlowane oraz pomalowane farbą hydrofobową 
zmywalną. 

W pomieszczeniach socjalnych w pobliżu ujęcia wody zlewu zastosowanie płytek 
ceramicznych do wysokości 160 cm oraz min. 60 cm od ujęcia wody. Pozostałe ściany 
otynkowane i zaszpachlowane oraz pomalowane farbą hydrofobową zmywalną. 

W pomieszczeniu tomografu ściany otynkowane i zaszpachlowane oraz pomalowane farbą 
hydrofobową zmywalną. 

W pomieszczeniu gospodarczym ściany otynkowane i zaszpachlowane oraz pomalowane 
farbą hydrofobową zmywalną. 

Nr / pomieszczenie Pow. użytkowa

0.01 / recepcja, poczekalnia 
(połączenie z istniejącą) 48,75 m2

0.02 / gabinet 18,58 m2

0.03 / sterylizatornia 4,94 m2

0.04 / gabinet 19,13 m2

0.05 / tomograf 5,31 m2

0.06 / pomieszczenie socjalne 18,31 m2



Posadzka w poczekalni, pomieszczeniach socjalnych, toaletach dla personelu i pacjentów, 
pomieszczeniu tomografu wykonana zostanie z płytek gresowych. 

Posadzka w gabinetach i sterylizatorniach zostanie wykonana z wykładziny PCV lub z płytek 
gresowych.  

W pomieszczeniu gospodarczym zachowana zostanie istniejąca posadzka z terakoty. 

Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu inwestycji w celu precyzyjnego 
oszacowania kosztu prac. 


