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I. Podstawa opracowania 
 Zlecenie inwestora, 
 Wizja lokalna, 
 Inwentaryzacja obiektu 
 Normy i normatywy. 

 
II. Zakres robót. 

 
W ramach niniejszego zadania przewidziano następujący zakres robót;  

1. Remont łazienek  w segmentach dwupokojowych zlokalizowanych na parterze, I 
piętrze i II piętrze budynku - 9 szt., obejmujący: 
 Demontaż wszystkich urządzeń wodno-kanalizacyjnych i c.o. wraz z instalacjami, 
 Demontaż instalacji elektrycznej, 
 Rozebranie ścianki przy prysznicu, 
 Skucie posadzki, 
 Skucie okładzin ceramicznych ścian, 
  Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą do łazienki, 
 Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzki i ścian pomieszczenia, 
 Wykonanie nowej instalacji wod.-kan. i elektrycznej wraz z montażem nowych 

urządzeń, 
 Wykonanie posadzek i wykładzin  ceramicznych ścian, 
 Wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie pomieszczenia. 

2. Remont łazienki w segmencie jednopokojowym - 1 kpl obejmujący : 
 Zakres jak w punkcie 1, 

3. Remont pokoju  z łazienką w suterenie budynku – 1 kpl obejmujący: 
 Zakres remontu łazienki jak w p-cie 1, 
 Wymiana wykładziny istniejącej w pokoju i korytarzu na wykładzinę zgrzewalną 

PCV jednorodną z przygotowaniem podłoża, 
 Przygotowanie ścian i sufitu do malowania wraz z położeniem gładzi gipsowej 

pomalowaniem farbą emulsyjną, 
4. Wymiana posadzki w pomieszczeniu magazynowym w suterenie budynku – 1 kpl 

obejmująca: 
 Wymiana wykładziny istniejącej w pokoju i korytarzu na wykładzinę zgrzewalną 

PCV jednorodną z przygotowaniem podłoża, 
5. Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodociągowych przylegających do 

remontowanych łazienek – 1 kpl obejmująca: 
 Rozbiórka ścianki oddzielającej remontowane łazienki od szachtu instalacyjnego, 
 Wymiana rur pionu kanalizacyjnego oraz rur instalacji ciepłej i zimnej wody, 
 Zamurowanie szachtów instalacyjnych oraz wykończenie okładzin ściennych 

zgodnie z zakresem wyszczególnionym w łazienkach. 
 
III. Opis robót budowlanych w ramach zadania. 
 
1.  Wymiana wewnętrznych drzwi  łazienkowych. 

 demontaż ościeżnic, 
 wstawienie nowych ościeżnic, 
 obróbka tynkiem po dokonanych wykuciach, 
 roboty malarskie, 
 zawieszenie i dopasowanie nowych drzwi 



Wymaganie jakie mają spełnić drzwi i ościeżnice; 
Drzwi wzmocnione wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe,  przylgowe , z ościeżnicą 
metalową regulowaną o szer. 12-25 cm. 
Konstrukcja skrzydła;  
Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta wiórowa pełna. 
Skrzydło winno  posiadać dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z 
wypełnieniem  dwustronnie obłożona płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 
0,7 mm. Krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm, górna 
krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła. 
Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2 - stopień zmian powierzchni - 5. 
Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600. 
Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2. 
Odporność powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46. 
Drzwi muszą odpowiadać 3 klasie mechanicznej wg wymagań   PN-EN 1192:2001 - tj. w 
warunkach ciężkich. 
AKCESORIA: 
• Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe  
• Zamek dostosowany pod wkładkę patentową 
• klamka metalowa z rozetą umożliwiającą zamknięcie drzwi od wewnątrz w kolorze srebrny 
matowy, 
• otwory wentylacyjne w dolnej części drzwi. 
Ościeżnica metalowa regulowana, o szerokości profilu R=12- 25 cm. Wykonana z blachy 
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. 
Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, 
sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą. 
 

 
 

schemat metalowej ościeżnicy regulowanej 
 

 



Uwaga; 
Drzwi wewnętrzne dobrano firmy PORTO - typ drzwi techniczne ENDURO. 
Wykonawca może dostarczyć drzwi innego producenta pod warunkiem zachowania 
podanych wskaźników. 
 
2. Roboty malarskie; 

 usunięcie zagrzybienia z fug i ścian, 
 zeskrobanie farby ze ścian i sufitów, 
 wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitów. 
Do malowania ścian zastosować  farby akrylowo-lateksowe przeznaczone do malowania 
ścian wewnątrz budynków. Rozgraniczając podłoża na typy, farbę można stosować 
nawierzchniowo na: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, 
szpachlówki, tapety oraz drewno (po impregnacji), odporne na szorowanie i światło, 
zapewniające oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni.  
Do malowania sufitów zastosować należy farbę akrylową do malowania wnętrz 
przeznaczoną do malowania ścian oraz sufitów wewnątrz budynków, produkowaną na 
bazie najnowszej generacji żywic akrylowych i spełniająca wymogi szeroko pojętej 
ekologii. Farba nie powinna  zawierać żadnych rozpuszczalników chemicznych, 
mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko.  
Po naprawieniu podłoża należy je zagruntować Gruntem podkładowym, szczepno - 
izolującym o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Preparat służy do poprawy 
przyczepności oraz do likwidacji nasiąkliwości średniochłonnych podłoży takich jak 
podłoża: betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, 
cementowo-wapienne.. 

3. Opis technologiczny wymiany istniejących posadzek na wykładzinę PCV. 
 

Zaleca się wymianę istniejących płytek na wykładzinę PCV, homogeniczną, 
jednorodną, o grubości min. 2 mm. 
Wyszczególnienie i opis robót budowlanych niezbędnych do wykonania wymiany 
posadzek we wskazanej technologii : 
o zerwanie istniejącej posadzki   

płytki należy skuć narzędziami ręcznymi (przecinaki, zdzieraki) lub przy pomocy 
elektronarzędzi (zrywarki), po usunięciu i wywiezieniu płytek należy usunąć z 
podłoża resztki kleju, łuszczącą się wierzchnią warstwę istniejącego podkładu 
betonowego, miejsca spękane i posiadające rysy należy również skuć. Zgodnie z 
wynikami oględzin, grubość warstwy niezbędnej do usunięcia wynosi do 15 mm, 

o przygotowanie podłoża   
powierzchnia na której ma być ułożona wykładzina musi być równa (maksymalna 
odchyłka od  prostoliniowości nie może przekraczać  1 mm na odcinku 1 m), bez 
pęknięć, niepyląca ( powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń), sucha (maxymalna dopuszczalna wilgotność podkładu mierzona 
metodą CM nie może przekraczać 2,5 %), czysta, twarda,  stabilna i gładka (na 
powierzchni nie mogą występować żądne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona specjalnymi masami). 
 W tym przypadku osiągnięcie w/w parametrów osiąga się przez wyrównanie 
powierzchni podłoża betonowego zaprawą samopoziomującą po uprzednim 
odpyleniu i zagruntowaniu. Przewidywana grubość wylewki wynosi 15 mm, 
grubość ta zapewnia przykrycie wszystkich nierówności i spękań, 

o docięcie i przyklejenie wykładziny   



W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina , nie należy 
wykonywać żądnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie , 
wzrost wilgotności powietrza lub zawilgocenia  podłoża i ścian. Wykładzinę 
należy układać w pomieszczeniach , w których panują następujące warunki : 
temperatura otoczenia  17-25o, temperatura podłoża 15-220, względna wilgotność 
powietrza  max. 75%. 
Wszystkie materiały (wykładzina, klej, listwy) powinny pozostać przez 24 godziny 
w pomieszczeniu w którym panują opisane warunki.. Wykładzinę należy rozwinąć 
w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną wcześniej uzgodnioną z inwestorem. 
Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć wszystkie linie łączeniowe z 
godnie z opracowanym schematem kolorystyki, wykładzinę docinać należy 
dokładnie do wrysowanych linii, a montaż rozpoczyna się od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu 
wykładziny całą powierzchnią do podłoża przy pomocy kleju. Gdy klej uzyska 
odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a 
następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 
50-70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie 
szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie można użytkować 
przez 48 godzin 

o spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się , aby wszystkie połączenia 
między arkuszami zostały pospawane sznurem spawalniczym. 
Spawanie można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 
Styki wykładziny należy wyfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej 
frezarki. Po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię 
arkuszy należy ściąć tak, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. 

o Prace wykończeniowe  
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 
użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia. 
Wykładzina dzięki swej elastyczności nadaje się do wykonania cokołów na 
ścianie. Wysokość cokołu powinna wynosić co najmniej 10 cm, a krawędź 
podłoga –ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem 
wyprofilowanej listwy narożnej. 
 

4. Posadzki i ściany w łazienkach – należy skuć płytki na posadzce oraz ściankach i 
wykonać ich izolację wodoszczelną, następnie wyłożyć ścianki i posadzkę płytkami 
gresowymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 

 
 

5. Wymiana oświetlenia. 
 
W miejsce istniejących lamp żarowych oraz świetlówkowych zastosować 
lampy ledowe dobrane do istniejącej powierzchni oświetlanej. 
 
 
 



6. Wyposażenie łazienek i sanitariatów. 
 
 WC  

Zestaw podtynkowy ze stelażem, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 UMYWALKA   

 
umywalka 100x50 cm prostokątna 

 
- korek do umywalki 
- kształt okrągły 
- z przelewem 
- mechanizm otwierania i zamykania steruje się przyciśnięciem, tzw. klik-klak 
- w komplecie silikonowe uszczelki niezbędne do montażu korka w umywalce 
- wykonany z mosiądzu 
- kolor chrom 
syfon umywalkowy butelkowy  
- syfon wykonany z mosiądzu pokrytego chromem 
- średnica G 1 1/4" 
- bez korka 
- regulowana rura odpływu do 300 mm 

 
 

 



 bateria umywalkowa podtynkowa chrom  
 

 

.  

2-otworowa bateria umywalkowa pokryta chromowaną powłoką. Wyposażona w ruchomy perlator 
dzięki któremu można dopasować położenie strumienia wody do kształtu umywalki. 
 
element podtynkowy baterii 2-otworowej  

 
 
 
 
 
 



 Brodzik  

 
Dłuższy 
bok  110 cm 
Krótszy 
bok  100 cm 
Głębokość  1.5 cm 
Średnica 
odpływu  90 mm 

Materiał  
Z 
konglomeratu

 
syfon brodzikowy odpływ 90 mm plastikowy niski 
 
 

 
 Drzwi do prysznica  

- drzwi prysznicowe  L (część ruchoma) ze ścianką  (część stała) 
- bezpieczne, hartowane szkło o grubości 8 mm 
- możliwość wypięcia drzwi w celu łatwego czyszczenia kabiny 
- chromowane detale 
- kolor szkła: przejrzysty 
- kolor profilu: chrom 
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