
Remont budynku mieszkalnego Słupie 1 

1. Roboty zewnętrzne w zakresie całego budynku 

a. Wymiana drzwi wejściowych (4 szt) dwa do mieszkań i dwa do piwnic wraz z 

wymianą ościeżnic z drewnianych na stalowe i obróbką otworów (mieszkania 

z zewnątrz drewno, wewnątrz mur z cegły tynkowany; piwnice – obustronnie 

drewno). Przewiduje się instalację drzwi stalowych wzmocnionych klasy RC-2 

wg normy PN-EN 1627:2012 przeznaczonych do instalacji na zewnątrz 

budynku. Skrzydło drzwiowe ocieplane pełne o grubości co najmniej 45 mm 

wykonane z blachy gr. co najmniej 0,5 mm ocynkowanej malowanej 

proszkowo lub okleinowane. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie 

realizacji robót. Ościeżnica, wykonana z kształtowników z blachy stalowej o 

grubości 1,25 mm malowana lub okleinowana w kolorze skrzydła. Drzwi 

wejściowe do mieszkań (2 szt.) wyposażone w wizjer. 

b. Wykonanie izolacji drewnianej obudowy zewnętrznych schodów do piwnic (2 

szt.) w tym: 

c. Wykonanie wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej, 

d. Wykonanie izolacji cieplnej ścian i stropu z wełny mineralnej gr. 10 cm. 

e. Obicie wewnętrznej powierzchni ścian deskami struganymi (pióro- wpust) 

f. Wykonanie 2 otworów okiennych w ścianie fundamentowej. Wstawienie 

nadproży i okien z PCV (2 szt.) o wymiarach 1 x 0,6 m. Montaż parapetów z 

blachy powlekanej i podokienników drewnianych (sosna), obróbka otworów. 

g. Instalacja drabiny dachowej –kominiarskiej dł. ok. 8 m. Zastosować 

systemową drabinę wyposażoną w uchwyty do montażu na dachu pokrytym 

panelem dachowym (blacha płaska na rąbek stojący) 

h. Uszczelnienie obróbek okien dachowych 3 sztuki. Demontaż i ponowny 

montaż okna z wymianą uszkodzonych elementów obróbki. 

2. Remont wnętrza mieszkania nr.1 

a. Naprawa uszkodzonych obudów otworów okien dachowych (zabudowa z płyty 

gips-karton) w tym wymiana okładzin, nałożenie gładzi gipsowej i malowanie. 

b. Nałożenie gładzi gipsowej i wymalowanie ściany spocznika schodów na 

poddasze. 

3. Remont wnętrza mieszkania nr.2 

a. Rozebranie ścianki działowej pomiędzy kuchnią i pokojem dziennym 

b. Wykonanie nowego otworu drzwiowego w ściance działowej, uzupełnienie 

ścianek z cegieł i montaż 2 szt. ościeżnic stalowych. 

c. Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 3 szt. 

d. Nałożenie gładzi gipsowych i wymalowanie farbami emulsyjnymi ścian 172,5 

m2 i stropów 57,5 m2 parteru. 

e. Rozebranie posadzki z desek sosnowych, wykonanie izolacji cieplnej i wylewki 

betonowej pod posadzkę z płytek gres. 

f. Wykonanie okładzin podłogowych. (materiały okładzinowe tj panele 

podłogowe i płytki gres dostarczy zamawiający) pozostałe materiały 

wykonawca. 



 z paneli drewnopodobnych 19,4 m2,  

 płytek gres 36,75 m2,  

g. Wymiana przyborów toaletowych, kuchennych i osprzętu (wc i umywalka, 

zlewozmywak, bateria wannowa, umywalkowa i zlewozmywakowa) 

h. Wymiana okładzin ściennych z płytek glazurowanych w kuchni 5,19 m2 i 

łazience 15,4 m2 

i. Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej (wyłączniki i gniazda wtykowe. 

4. Piwnica, remont i przebudowa kancelarii 2 szt. 

a. Oczyszczenie i lakierowanie istniejących okładzin ściennych 9deska 

boazeryjna) 2 x 16,5 m2. 

b. Przeniesienie wejścia do kancelarii zlokalizowanej w piwnicy mieszkania nr 1. 

c. Malowanie tynków ścian 2 x 23 m2 i stropów 2 x 21 m2. 

d. Wykonanie ścianek działowych z cegły lub betonu komórkowego z 

obsadzeniem ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych. Wydzielenie 

pomieszczeń wc. o wymiarach mierzonych po zewnętrznym obrysie ścian ok. 

1,5 x 1,0 m 

e. Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych toalet płytkami glazurowanymi 2 x 

10,35 m2. 

f. Dostawa i montaż przyborów toaletowych (umywalki 2 szt, ustępy typu 

kompakt 2 szt. pomporozdrabniacze montowane do wylotu miski ustępowej 2 

szt., baterie umywalkowe 2 szt) 

g. Wykonanie instalacji wod-kan obsługującej nowo wykonane węzły sanitarne. 

Pobór wody i odprowadzenie ścieków z instalacji wewnętrznej mieszkań 

(wymagane zainstalowanie wodomierzy wody ciepłej i zimnej). Wodę ciepłą i 

zimną doprowadzić z przylegającego pomieszczenia gospodarczego (pralnia). 

Ścieki odprowadzić za pomocą pomporozdrabniacza, do pionu 

kanalizacyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu pralni. Rurę 

odprowadzającą ścieki wyposażyć w: zawór spustowy umożliwiający 

opróżnienie jej w przypadku konieczności demontażu pomporozdrabniacza, 

zawór napowietrzający zapobiegający wysysaniu wody z syfonów oraz zawór 

zwrotny uniemożliwiający cofanie się ścieków do pomporozdrabniacza w 

przypadku braku odpływu z pionu głównego. Pomporozdrabniacz musi 

posiadać możliwość ręcznego przetłoczenia ścieków w przypadku braku 

zasilania. 

 



h. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenie i gniazda wtykowe w toaletach 

oraz zasilanie pomporozdrabniaczy. 

i. Wentylację pomieszczeń sanitarnych wykonać w formie izolowanej rury 

wyprowadzonej na zewnątrz budynku i zaopatrzonej w przepustnicę 

uniemożliwiającą cofanie się zimnego powietrza do wnętrza budynku 


