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Dokumentacja składająca się na opis przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacja 

projektowa. 

 

1. Dokumentacja projektowa: 

a) Szczegółowa specyfikacja na materiały budowlane 

 Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Grochowa 4a/24 

 Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Rynek Kościuszki 15A/10 

 Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Zamenhofa 8/1 

 Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Zamenhofa 8/2 

 

b) Inwentaryzacje mieszkań  
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a) Szczegółowa specyfikacja na materiały budowlane 

 

Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Grochowa 4a/24 

 

  pokój nr 1 : ilość jednostka 

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 49,2 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
49,2 m2 

3 ułożenie paneli podłogowych z listwowaniem klasy  min AC4 11,29 m2 

4 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

5 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

6 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda podwójne  oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

8 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

9 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

10 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

 pokój nr 2:   

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 59,41 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
59,41 m2 

3 ułożenie paneli podłogowych z listwowaniem klasy  min AC4 14,67 m2 

4 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

5 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

6 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

7 
Wykonanie instalacji internetowej, 1 gniazdo, okablowanie, 

pomiary 
1 kpl 

8 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

9 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

10 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

 pokój nr 3:   

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 64,04 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
64,04 m2 

3 ułożenie paneli podłogowych z listwowaniem klasy  min AC4 16,89 m2 

4 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 
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5 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

6 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

7 Wykonanie instalacji TV 1 gniazdo , okablowanie 1 kpl 

8 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

9 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

10 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

 korytarza   

1 demontaż pawlacza 1 szt 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 45,61 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
45,61 m2 

4 

zerwanie płytek gresowych, przygotowanie podoża oraz 

ułożenie nowych  płytek  gres z cokolikami, klasa ścieralności 

PEI 4. Antypoślizgowość R11,  gres  o wym 60x60 

6,72 m2 

5 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

6 
montaż tablicy elektrycznej mieszkaniowej z niezbędnym 

wyposażeniem 
1 kpl 

7 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

8 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

9 dostawa i montaż domofonu 1 szt 

 Kuchnia   

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach 26,02 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
26,02 m2 

3 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

7,64 m2 

4 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianie 8 m2 

5 

przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  płytek  glazury na 

ścianie,  płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 

30 x 60 cm  w jasnych kolorach 

5 m2 

6 

zerwanie płytek, przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  

płytek  gres z cokolikami na posadzce, klasa ścieralności PEI 4. 

Antypoślizgowość R11,  gres  o wym 60x60 

7,64 m2 

7 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 
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8 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  5 gniazd podwójnych oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

9 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

10 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

11 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

12 

wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść oraz 

przeniesienie grzejnika pod okno 

1 szt 

13 doprowadzenie podejscia zimnej wody do pralki 1 szt 

14 
Zlew dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią 

stojącą 
1 szt 

15 

Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem 

podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą) z 

wykonanie podejścia do podłączenia pralki 

1 kpl 

 WC/lazienka (2 pomieszczenia)   

1 demontaż wanny 1 szt 

2 demontaż ustępu 1 szt 

3 demontaż umywalki 1 szt 

4 demontaz baterii 2 szt 

5 
demontaż okna oraz zamurowanie otworu pomiędzy łazienką a 

kuchnią 
1 szt 

6 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianie 15,64 m2 

7 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

3,39 m2 

8 

ułożenie nowych plytek na ścianach z przygotowaniem I 

wyrównaniem podłoża  oraz  wykonaniem izolacij z foli w 

płynie z wklejeniem taśm, glazura o wym. np. 30x60 w jasnych  

kolorach 

25,03 m2 

9 

zerwanie płytek, przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  

płytek na posadzce z wykonaniem izolacij z foli w płynie I 

wklejeniem taśm, gres o wym. 60X60 

3,39 m2 

10 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane z przeszkleniem  , z klamkami,  "70" 

2 szt 

11 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  2 gniazda oraz 2 łączniki podwójne  

oświetleniowe, do wentylatora,  okablowanie, pomiary 

1 kpl 

12 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

13 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

14 wykonanie nowej instalacji wod-kan w tym podejście do pralki 1 kpl 

15 
wymiana  grzejnika  na grzejnik łazienkowy  z głowicą 

termostatyczną  z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

16 dostawa oraz montaż wentylatora w łazience 2 szt 
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17 
Dostawa oraz montaż  umywalki wiszącej   ceramicznej 60x40 

cm z syfonem oraz  baterią stojącą 
2 szt 

18 
Dostawa oraz montaż brodzika z kabiną prysznicową  80x80 cm 

z syfonem oraz  kolumną prysznicowa z baterią termostatyczna 
1 szt 

19 
Dostawa oraz montaż Ustępu z płuczką ustępową typu 

"kompakt" 
1 szt 

20 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania 1 kpl 

    

 

Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Rynek Kościuszki 15A/10 

  pokój nr 1 : ilość jednostka 

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 67,21 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
67,21 m2 

3 ułożenie paneli podłogowych z listwowaniem klasy  min AC4 16,81 m2 

4 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

5 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

6 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

7 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

8 
Wykonanie instalacji TV i internetowej, 1 gniazdo TV i 1  

gniazdo internetowe , okablowanie, pomiary 
1 kpl 

 Korytarza 4   

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 25,34 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
25,35 m2 

3 

demontaż paneli  podlogowych , przygotowanie podoża oraz 

ułożenie   płytek  gres z cokolikami, klasa ścieralności PEI 4. 

Antypoślizgowość R11,  gres  o wym 60x60 

3,57 m2 

4 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

5 dostawa i montaż domofonu 1 szt 

 Kuchnia:   

1 demontaż szafki pod parapetem 1 szt 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach 28,43 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
28,43 m2 

4 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

7,92 m2 

5 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianie 8 m2 
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6 

przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  płytek  glazury na 

ścianie,  płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 

30 x 60 cm  w jasnych kolorach 

4 m2 

7 

demontaż paneli  podlogowych, przygotowanie podoża oraz 

ułożenie   płytek  gres z cokolikami na posadzce, klasa 

ścieralności PEI 4. Antypoślizgowość R11,  gres  o wym 60x60 

7,92 m2 

8 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

9 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

10 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

11 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

12 
Zlew dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią 

stojącą 
1 szt 

14 
Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem 

podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą) 
1 kpl 

15 

Dostawa i montaż pralki z podłączeniem.  

Specyfikacja: Pralka wolnostojąca, 
- sposób załadunku: od przodu, 

- przybliżone wymiary: 82 cm (wys.), 60 cm (szer.), 53,5 cm (gł.) 

- maksymalna prędkość wirowania: 1000 (obr/min), - regulacja 

prędkości wirowania, 

- pojemność: min. 5 kg, 

- klasa energetyczna: minimum A, 

- regulacja temperatury prania, 

- gwarancja minimum 24 miesiące, 

- w zestawie: wąż dopływowy, wąż odpływowy, instrukcja obsługi w 

języku polskim, karta gwarancyjna  

1 szt 

16 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania 1 kpl 

 
 

 

 

  

Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Zamenhofa 8/1 

  pokój nr 1 : ilość jednostka 

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 55,2 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
55,2 m2 

3 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

4 Usunięcie grzyba 1 kpl 

5 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

6 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda podwójne  oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 
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7 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

8 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

9 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

 pokój nr 2:   

1 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 67,51 m2 

2 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
67,51 m2 

3 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 2 szt 

4 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

5 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda  podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

6 
Wykonanie instalacji TV i internetowej, 1 gniazdo TV i 1  

gniazdo internetowe , okablowanie, pomiary 
1 kpl 

7 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

8 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

9 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
2 szt 

10 Usunięcie grzyba   1 kpl 

 Korytarza 5   

1 demontaż pawlacza 1 szt 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 35,7 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
35,7 m2 

4 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

5 
montaż tablicy elektrycznej mieszkaniowej z niezbędnym 

wyposażeniem 
1 kpl 

6 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

7 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

8 dostawa i montaż domofonu 1 szt 

 Kuchnia 3   

1 demontaż szafki pod parapetem 1 szt 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach 31,93 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
31,93 m2 

4 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

7,88 m2 
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5 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianie 19 m2 

6 

przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  płytek  glazury na 

ścianie,  płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 

30 x 60 cm  w jasnych kolorach 

2 m2 

7 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

8 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  5 gniazd  podwójnych  oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

9 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

10 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

11 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

12 

wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść oraz 

przeniesienie grzejnika pod okno 

1 szt 

13 
Zlew dwukomorowy 80 ze stali nierdzewnej z syfonem i baterią 

stojącą 
1 szt 

14 
Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem 

podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą) 
1 kpl 

15 Usunięcie grzyba   1 kpl 

 WC/lazienka 4   

1 demontaż wanny 1 szt 

2 demontaż ustępu 1 szt 

3 demontaz baterii 1 szt 

4 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianie 17,08 m2 

5 Zabudowa rur i olicznikowania g-k 1 kpl 

6 

ułożenie nowych plytek na ścianach z przygotowaniem I 

wyrównaniem podłoża  oraz  wykonaniem izolacij z foli w 

płynie z wklejeniem taśm,  glazura o wym. np. 30x60 w jasnych  

kolorach 

17,08 m2 

7 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

2,32 m2 

8 

zerwanie płytek, przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  

płytek na posadzce z wykonaniem izolacij z foli w płynie I 

wklejeniem taśm, gres 60x60 

2,32 m2 

9 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane z przeszkleniem  , z klamkami,  "70" 

1 szt 

10 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, wypust do wentylatora,  okablowanie, pomiary 

1 kpl 

11 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

12 wykonanie nowej instalacji wod-kan, w tym podejście do pralki 1 kpl 
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13 
wymiana  grzejnika  na grzejnik łazienkowy  z głowicą 

termostatyczną  z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

14 dostawa oraz montaż wentylatora w łazience 1 szt 

15 
Dostawa oraz montaż  umywalki  wiszącej ceramicznej 20x40 

cm z syfonem oraz  baterią stojącą 
1 szt 

16 

Dostawa oraz montaż  brodzika z kabiną prysznicową  90x90 

cm z syfonem oraz  kolumną prysznicowa z baterią 

termostatyczna 

1 szt 

17 
Dostawa oraz montaż ustępu z płuczką ustępową typu 

"kompakt" 
1 szt 

18 

Dostawa i montaż pralki z podłączeniem.  
Specyfikacja: Pralka wolnostojąca, 

- sposób załadunku: od przodu, 

- przybliżone wymiary: 82 cm (wys.), 60 cm (szer.), 53,5 cm (gł.) 

- maksymalna prędkość wirowania: 1000 (obr/min), - regulacja 

prędkości wirowania, 

- pojemność: min. 5 kg, 

- klasa energetyczna: minimum A, 

- regulacja temperatury prania, 

- gwarancja minimum 24 miesiące, 

- w zestawie: wąż dopływowy, wąż odpływowy, instrukcja obsługi w 

języku polskim, karta gwarancyjna  

1 szt 

19 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania 1 kpl 

 

 

 
   

Remont i wyposażenie mieszkania przy ul. Zamenhofa 8/2 

  pokój nr 1 : ilość jednostka 

1 rozebranie posadzki z paneli podłogowych z listwowaniem 17,97 m2 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 65 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
65 m2 

4 ułożenie paneli podłogowych z listwowaniem klasy  min AC4 17,97 m2 

5 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

6 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

7 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

8 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
2 szt 

9 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  3 gniazda podwójne  oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

10 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

11 
Wykonanie instalacji TV i internetowej, 1 gniazdo TV i 1  

gniazdo internetowe , okablowanie, pomiary 
1 kpl 
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  Korytarza 4     

1 demontaż pawlacza 1 kpl 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach i sufitach 20,16 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
20,16 m2 

4 

demontaż paneli  podlogowych, posadzki drewnianej  na 

legarach oraz wykonanie  posadzki cementowej z ułożenie   

płytek  gres z cokolikami, klasa ścieralności PEI 4. 

Antypoślizgowość R11,  gres  o wym 60x60 

2,56 m2 

5 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

6 

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

7 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

 Kuchnia:   

1 demontaż szafki pod parapetem 1 szt 

2 zrywanie tapet/przecieranie tynków na ścianach 35,31 m2 

3 
przygotowanie podłoża oraz wykonanie gładzi gipsowych z 

malowaniem farbami lateksowymi  odpornymi na scieranie 
35,31 m2 

4 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

10,26 m2 

5 

przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  płytek  glazury na 

ścianie,  płytki na wysokości 80-90 cm od podłogi, płytki wym. 

30 x 60 cm  w jasnych kolorach 

2,16 m2 

6 

demontaż paneli  podlogowych, posadzki drewnianej  na 

legarach oraz wykonanie  posadzki cementowej z ułożenie   

płytek  gres z cokolikami, klasa ścieralności PEI 4. 

Antypoślizgowość R11, gres  o wym 60x60 

10,26 m2 

7 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane, z klamkami,  "80" 

1 szt 

8 wykucie istniejącego  oraz wstawienie nowego parapetu z MDF 1 szt 

9 uzupełnienie ewentualnych luźnych tynków  1 kpl 1 kpl 

10 
wymiana grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z głowicą 

termostatyczną z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

11 bateria zlewozmywakowa stojąca 1 szt 

12 
Wykonanie nowej instalacji wod-kan z dostosowaniem 

podejścia (na potrzeby zmiany baterii naściennej na stojącą) 
1 kpl 

13 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  5 gniazd podwójnych  oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, okablowanie, pomiary 

1 kpl 

14 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

15 Wykonanie podejścia do pralki 1 kpl 
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WC/lazienka 

1 demontaż wanny 1 szt 

2 demontaż ustępu 1 szt 

3 demontaz baterii 1 szt 

4 
demontaż okna oraz zamurowanie otworu pomiędzy łazienką a 

kuchnią 
1 szt 

5 rozebranie wykładziny ściennej z płytek na ścianie 10,09 m2 

6 

ułożenie nowych plytek na ścianach z przygotowaniem I 

wyrównaniem podłoża  oraz  wykonaniem izolacij z foli w 

płynie z wklejeniem taśm,  glazura o wym. np. 30x60 w jasnych  

kolorach 

18,26 m2 

7 

Sufit  z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej z 

wykonaniem gładzi gipsowych I malowaniem farbami 

lateksowymi  odpornymi na scieranie 

2,75 m2 

8 

zerwanie płytek, przygotowanie podoża oraz ułożenie nowych  

płytek na posadzce z wykonaniem izolacij z foli w płynie I 

wklejeniem taśm, gres 60x60 

2,75 m2 

9 

wykucie ościeżnicy oraz wstawienie nowych drzwi, ościeżnica  

regulowana okleinowana, Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne okleinowane z przeszkleniem  , z klamkami,  "70" 

1 szt 

10 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej z białym montażem 

(bez opraw),  2 gniazda podwójne oraz 1 łącznik podwójny  

oświetleniowy, wypust do wentylatora,  okablowanie, pomiary 

1 kpl 

11 uzupełnienie bruzd po instalacji elektrycznej 1 kpl 1 kpl 

12 wykonanie nowej instalacji wod-kan 1 kpl 

13 
wymiana  grzejnika  na grzejnik łazienkowy  z głowicą 

termostatyczną  z ewentualnym dopasowaniem podejść 
1 szt 

14 
dostawa oraz montaż wentylatora w łazience z doprowadzeniem 

zasilania 
1 szt 

15 
dostawa oraz montaż  umywalki wiszącej  ceramicznej 40x30 

cm z syfonem oraz  baterią stojącą 
1 szt 

16 

dostawa oraz montaż  brodzika z kabiną prysznicową  70x100 

cm z syfonem oraz  kolumną prysznicowa z baterią 

termostatyczna 

1 szt 

17 zabudowa rur i olicznikowania g-k 1 kpl 

18 dostawa oraz montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" 1 szt 

19 wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki z całego mieszkania 1 kpl 

    

 

 

 

 



 
Projekt pn. „Mieszkalnictwo wspomagane” współfinansowany ze środków  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 

 
 

a) Inwentaryzacje mieszkań  
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