
Załącznik nr 2 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

1. Informacje ogólne. 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót dla zadania „ Remont łazienki na II piętrze budynku 
Domu Pomocy Społecznej „Jędrek” w Opolnie Zdroju ul. Parkowa 2 w oparciu o kosztorys na w/w 
zadanie opracowany przez Biuro Usług Budowlanych Ryszard Pilarski, Bogatynia ul. Żołnierzy II 
Armii W.P.12/3. 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe budowlano-instalacyjne  łazienki, WC oraz części 
korytarza na II budynku. 
W zakresie remontu są ujęte roboty remontowe kabin natryskowych, pomieszczenia umywalek, WC 
oraz części korytarza na II piętrze budynku. 
Roboty objęte zadaniem polegać będą na: 
- wymianie kpl. ustępów typu kompakt, 
- wymianie umywalek porcelanowych 40x50cm 
- wymianie baterii natryskowych 
- wymianie baterii umywalkowych ściennych z ruchomą wylewką 
- wymianie podejść kanalizacyjnych i wodociągowych pod w/w urządzenia   
- wymianie zaworów przelotowych śr. 15mm 
- wymianie syfonów 
- montaż kotar w kabinach natryskowych 
- wymianie kratek ściekowych w kabinach natryskowych na odpływy liniowe 
- wymianie i montażu uchwytów dla osób niepełnosprawnych 
- wymianie okładzin ściennych z płytek terakota 20x20cm w gatunku I 
- wymianie płytek podłogowych 33x33cm 
- wykonaniu hydroizolacji z foli w płynie w kabinach natryskowych oraz pod 
  posadzki w pomieszczeniu łazienek 
- wymianie kratek wentylacyjnych 
- malowaniu pomieszczenia farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć 
- montażu listew narożnych aluminiowych 
- wymianie plafonier na typu LED 9W 
- wymiana opraw oświetleniowych sufitowych typu LED 2x36W w 
  remontowanej części korytarza 
- demontaż i ponowny montaż kinkietów ściennych 
- wymianie wyłączników instalacji elektrycznej 
- skucie zawilgoconych tynków ścian i stropów, odgrzybienie, 
  wykonanie nowych tynków i gładzi gipsowych, gruntowanie oraz malowanie 
  ścian i sufitów w remontowanej części korytarza. 
- wymiana odbojnic, narożników ochronnych i cokołu z PCV w remontowanej 
  części korytarza 
 
3. Po wymianie osprzętu instalacji elektrycznej należy wykonać sprawdzenie i pomiar obwodu 
elektrycznego. 
W ramach zadania należy usunąć z terenu budowy i zutylizować materiały rozbiórkowe oraz gruz. 
Wszystkie materiały użyte do prac remontowych muszą być w I gatunku i posiadać aprobaty 
techniczne i atesty. 
Szczegółowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót. 


