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Rodzaje Robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
CPV-45262520-2 Roboty murowe 
CPV-454300000 Pokrywanie podług i ścian 
CPV-45432100-5 Kładzenie i wykładanie podług 
CPV-45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV-45442100-8 Roboty malarskie 
CPV-45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV-45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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A.I OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych 

polegających na remoncie i przebudowie sanitariatu pracowniczego (rys. 

31609_84_04(I)_031, pomieszczenie A27). Celem zamówienie jest 

dostosowanie ww. pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych o różnym 

stopniu i rodzaju niepełnosprawności, poprzez likwidację barier 

architektonicznych, zastosowanie adekwatnych materiałów wykończeniowych 

oraz wyposażenia sanitarnego. W ramach rzeczowych robót należy wykonać 

wymianę stolarki drzwiowej w korytarzu (pomieszczenie A26) prowadzącym do 

sanitariatu. 

 

A.II FORMA I FUNKCJA 

 

W sanitariacie należy wydzielić trzy pomieszczenia wg ww. rysunku: 

przedsionek z umywalką, kabinę ustępową z umywalką, łazienkę przystosowaną 

do potrzeb osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich. 

 

A.III 

 

PARAMETRY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH W 

ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 

 

Zamówienie dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, 

producentów, niż wymienionych w niniejszym opracowaniu, o nie niższych 

parametrach lub równoważnych, niż wskazane. Zmiany należy uzgodnić z 

zamawiającym. Wszystkie, projektowane materiały nie mogą stanowić 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu. Należy stosować 

materiały posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz certyfikaty CE. Wszystkie materiały należy stosować 

wg zaleceń i instrukcji producenta! 

 

A.III.1 

 

Roboty Przygotowawcze, 

 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych (wykończeniowych) należy 

wykonań przewidziane wyburzenia, demontaż istniejącego wyposażenia, 

glazury i terakoty, usunąć i przetransportować urobek do miejsca 

wyznaczonego przez zamawiającego (odległość do 1 km), wykonać planowane 

przemurowania i ścianki działowe. Następnie powierzchnie istniejących 

przegród należy oczyścić ze wszelkich zabrudzeń, pyłów za pomocą szczotek 

lub/i przy użyciu detergentu; w razie konieczności uzupełnić ubytki, wyrównać i 

usztywnić wyprawy tynkarskie, gładzie gipsowe. W przypadku powłok 

malarskich newralgiczne miejsca zabezpieczyć taśmą malarską. Materiały 

budowlane należy składować na terenie inwestycji w pomieszczeniu sąsiednim, 

po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym. 

 

A.III.2 

 

Powłoka malarska, 

 

Należy stosować farby w kolorze bieli, wodorozcieńczalne, lateksowe, o 

odporności min. (klasa II) na zmywanie i szorowanie na mokro, matowe. Przed 

przystąpieniem do malowania podłoże pokryć preparatem gruntującym wg 

zaleceń producenta farby. Wszystkie powłoki malarskie należy wykonać 

dwukrotnie. Po wyschnięciu farby usunąć taśmy zabezpieczające oraz 

niepożądane zabrudzenia (odpryski). 
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A.III.3 

 

Płytki podłogowe, 

 

Stosować płytki kamionkowe (terakotę), gresy lub gresy klinkierowe, 

antypoślizgowe (min. R10), o klasie min. 3 (odporność na ścieranie); klejone i 

fugowane zaprawę cementową;  

 

A.III.4 

 

Roboty wykończeniowe elektryczne - biały montaż, 

W pomieszczeniach należy zainstalować punkty oświetlenia głównego (oprawy 

wiszące lub plafoniery) oraz oświetlenia towarzyszącego (oprawy ścienne, 

kinkiety); zamontować gniazda wtykowe bezbryzgowe (mocowane do ścian za 

pomocą kołków rozporowych), włączniki na ścianach pokrytych powłoką 

malarską wyposażyć w transparentne lub w odcieniu ciemnej szarości osłony 

ścienne. 

 

A.III.5 Roboty wykończeniowe armatura - biały montaż, 

 

Sanitariat należy wyposażyć w miski ustępowe ze spłuczką, natrysk, umywalki 

oraz armaturę czerpalną.  

 

A.IV ZAKRES ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  

 

Szczegółowe rozwiązania i zakres ww. robót należy uzgodnić z Zamawiającym i 

Projektantem przed przystąpieniem do robót. 

 

A.IV.1 

 

Przedsionek 

 

 Podłogę wykończyć posadzką z gresu klinkierowego lub terakoty w odcieniu 

kontrastowym względem ceramiki sanitarnej np. (Black& Red R.1, producent: 

Tubądzin); płytki połączyć fugą w odcieniu szarości;  

 ściany, powyżej wysokości 2m od poziomu podłogi oraz sufity, pokryte 

tynkiem gipsowym lub c/w. , wykończyć powłoką malarską w odcieniu bieli. 

 ściany pokryć glazurą w kolorze kontrastującym z ceramiką sanitarną do 

wysokości 2m od poziomu posadzki, fugować na odcień bieli; 

 na osi umywalki zamocować na ścianie lustro w sposób trwały 

(uniemożliwiający demontaż); 

 wylot przewodu wentylacji grawitacyjnej wykończyć kratką PCV w odcieniu 

ciemnego brązu; 

 wpust podłogowy wykończyć kratką aluminiową; 

 obsadzić drzwi wewnętrzne, drewniane, pełne lub płycinowe, w kolorze białym 

lub naturalnym i wyposażyć w okucia uchwytowe z okrągłym szyldem w 

odcieniu srebrnym lub czarnym, wykonać otwory wentylacyjne w dolnej części 

skrzydła; 

 zamontować umywalkę ceramiczną np. (piano, producent: Koło) oraz 

armaturę czerpalną (jedno uchwytową, sztorcową); 

 jako oświetlenie główne montować oprawę w formie plafoniery; 

 oświetlenie towarzyszące w formie opraw ściennych (kinkietów) po bokach 

lustra; 

 oprawy włączników w odcieniu bieli; 

 należy zamocować w sposób trwały uchwyt na papier toaletowy, dozownik na 

mydło oraz ręczniki papierowe; 

 wyposażyć w łazienkowy kosz na odpadki. 
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A.IV.2 

 

Kabina ustępowa, 

 

 Podłogę wykończyć posadzką z gresu klinkierowego lub terakoty w odcieniu 

kontrastowym względem ceramiki sanitarnej. np. (Black& Red R.1, producent: 

Tubądzin); płytki połączyć fugą w odcieniu szarości; 

 ściany, powyżej wysokości 2m od poziomu podłogi oraz sufity, pokryte 

tynkiem gipsowym lub c/w. , wykończyć powłoką malarską w odcieniu bieli. 

 ściany pokryć glazurą w kolorze kontrastującym z ceramiką sanitarną do 

wysokości 2m od poziomu posadzki, fugować na odcień bieli; 

 na osi umywalki zamocować na ścianie lustro w sposób trwały 

(uniemożliwiający demontaż); 

 wylot przewodu wentylacji grawitacyjnej wykończyć kratką PCV w odcieniu 

ciemnego brązu; 

 obsadzić drzwi wewnętrzne, drewniane, pełne lub płycinowe, w kolorze białym 

lub naturalnym i wyposażyć w okucia uchwytowe z okrągłym szyldem z 

zamkiem łazienkowym, w odcieniu srebrnym lub czarnym, wykonać otwory 

wentylacyjne w dolnej części skrzydła; 

 zamontować miskę ustępową z deską, spłuczkę kompaktową lub podtynkową, 

umywalkę ceramiczną np. (piano, producent: Koło) oraz armaturę czerpalną 

(jedno uchwytową, sztorcową); 

 jako oświetlenie główne montować oprawę w formie plafoniery; 

 oświetlenie towarzyszące w formie opraw ściennych (kinkietów) po bokach 

lustra; 

 oprawy włączników w odcieniu bieli; 

 należy zamocować w sposób trwały uchwyt na papier toaletowy, dozownik na 

mydło oraz ręczniki papierowe; 

 wyposażyć w łazienkowy kosz na odpadki. 

 

A.IV.3 

 

Łazienka przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, 

 

 Podłogę wykończyć posadzką z gresu klinkierowego lub terakoty w odcieniu 

kontrastowym względem ceramiki sanitarnej. np. (Black& Red R.1, producent: 

Tubądzin); płytki połączyć fugą w odcieniu szarości; 

 w obrębie natrysku stosować terakotę w odcieniu bieli np. (Black& Red R.2,  

producent: Tubądzin). 

 ściany, powyżej wysokości 2m od poziomu podłogi oraz sufity, pokryte 

tynkiem gipsowym lub c/w. , wykończyć powłoką malarską w odcieniu bieli. 

 ściany pokryć glazurą w kolorze kontrastującym z ceramiką sanitarną do 

wysokości 2m od poziomu posadzki, fugować na odcień bieli; 

 na osi umywalki zamocować na ścianie lustro uchylne w sposób trwały 

(uniemożliwiający demontaż); 

 wylot przewodu wentylacji grawitacyjnej wykończyć kratką PCV w odcieniu 

ciemnego brązu; 

 wpust podłogowy wykończyć kratką aluminiową; 

 obsadzić drzwi wewnętrzne, drewniane, pełne lub płycinowe, w kolorze białym 

lub naturalnym i wyposażyć w okucia uchwytowe z okrągłym szyldem z 

zamkiem łazienkowym, w odcieniu srebrnym lub czarnym, wykonać otwory 

wentylacyjne w dolnej części skrzydła; 

 zamontować dedykowane osobom poruszającym sie na wózkach miskę 

ustępową z deską, spłuczkę kompaktową lub podtynkową, umywalkę 

ceramiczną oraz armaturę czerpalną (jedno uchwytową, sztorcową) oraz 

prysznicową; 

 jako oświetlenie główne montować oprawę w formie plafoniery; 
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 oświetlenie towarzyszące w formie opraw ściennych (kinkietów) po bokach 

lustra; 

 oprawy włączników w odcieniu bieli; 

 mocować uchwyty wg rys. oraz armaturę na wys. umożliwiającej prawidłowe 

użytkowanie przez osoby niepełnosprawne oraz siedzisko natryskowe. 

 należy zamocować w sposób trwały uchwyt na papier toaletowy, dozownik na 

mydło oraz ręczniki papierowe; 

 wyposażyć w łazienkowy kosz na odpadki. 

 

A.IV.4 Korytarz, 

 

 obsadzić drzwi wewnętrzne, drewniane, pełne lub płycinowe, w kolorze białym 

lub naturalnym i wyposażyć w okucia uchwytowe z okrągłym szyldem w 

odcieniu srebrnym lub czarnym, wykonać otwory wentylacyjne w dolnej części 

skrzydła. 
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31609_89_01  Przedmiar Robót

pkt. nazwa robót

A

nr nazwa robót

A.I

nr poz. podstawa opis pozycji j.m razem

A.I.1 KNR 4-01 0354-05  nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

mb 30

A.I.2 KNR-W 4-01 0812-05  

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i na klej bez odzysku 

płytek

m2 11,2

A.I.3 KNR 4-01 0819-15 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

m2 44

A.I.5 KNR 4-04 0102-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach - o wys. do 9,0 m (do 2 

kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej: 

m3 12,8

A.I.6 KNR 4-04 1101-02  nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Transport gruzu z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem skrzyniowym - na odległość do 1 km

m3 12,8

A.I.7 KNR 4-01 0713-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet, - na ścianach

m2 15,84

A.I.8 KNR 4-01 0713-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet, - na ścianach (druga warstwa)

m2 15,84

A.I.9 KNR 4-01 0306-03 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej do ościeży lub powierzchni ,ścian

m2 4

A.I.10 KNR 2-02 0806-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 

zamurowane otwory 

m2 5

A.I.11 KNR 2-02 1505-07 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 

suchych tynków z gruntowaniem - zamurowane otwory

m2 15,84

A.I.12 KNR 4-01 0318-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł - o 

powierzchni otworu do 2,0 m2 (bez kosztu ościeżnicy) - ściany istniejące: 9

szt. 7

A.I.13 KNR 2-02 1015-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie - 

w ścianach istniejących: 
mb 55

A.I.14 KNR-W 2-02 1027-01 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, bez naświetli - jednoskrzydłowe o pow. 

ponad 1,50 m2 

m2 6,3

A.I.15 KNR AT-43 0106-04 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej 

metalowej konstrukcji nośnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym 

dwuwarstwowym (system 3.40.04) m2 6,4

A.I.16 KNR AT-43 0106-04 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej 

metalowej konstrukcji nośnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym 

dwuwarstwowym (system 3.40.04) m2 6,4

A.I.17 KNR 2-02 0815-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych w 

projektowanych ścianach GK łazienek

m2  

Przebudowa i Remont Sanitariatu

Remont i Przebudowa Sanitariatu, Wymiana Stolarki w Korytarzu
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A.I.18 KNR 2-02 1505-05 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych płyt 

gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem

m2 12,8

A.I.19 KNR 2-02 0829-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą

m2 42

A.I.20 KNR 0-12 1118-02 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Posadzki z płytek terakotowych o wym 20 x 20 cm układanych przy 

zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, spoinowanie 

masą fugową, układanych metodą kombinowaną m2 11,2

A.I.21 KNR-W 2-02 0840-08 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Licowanie ścian na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe: 3*6*10=180

mb 24

A.I.22 KNR 4-01 0713-02 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, ze skrobaniem farby lub 

zdzieraniem tapet - na stropach, biegach i spocznikach

m2 11,2

A.I.23 KNNR 3 0605-04 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną 

z przygotowaniem powierzchni

m2 11,2

A.I.24 KNNR 3 0605-04 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną 

z przygotowaniem powierzchni

m2 11,2

A.I.25 KSNR 5 0404-03 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w 

budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo wtykowe 2-

biegunowe szt. 1

A.I.26 KSNR 5 0404-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 

mieszkalnych, na podłożu z cegły - na wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.

szt. 9

A.I.27 KVNR 5 0507-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Oprawy zawieszane zwykłe w obudowie aluminiowej z gwintem E 40 dla lamp 

rtęciowych ORP 250

kpl. 9

A.I.28 KSNR 5 0301-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym 

wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu na podłożu 

ceglanym - przewód YDYt 3x2,5 mm2 mb. 20

A.I.29 KNR 2-15 0205-04 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Rurociąg z rur PCV kanalizacyjnych montowanych na ścianach budynku, 

łączonych na wcisk o średnicy 110 mm

mb. 2

A.I.30 KNR 2-15 0208-05 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy 110 mm

szt. 2

A.I.31 KNR 2-15 0205-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Rurociąg z rur PCV kanalizacyjnych montowanych na ścianach budynku, 

łączonych na wcisk o średnicy 50 mm

mb. 6

A.I.32 KNR 2-15 0212-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy50 mm

szt. 1

A.I.33 KNR 2-15 0213-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Syfon żeliwny ustępowy o średnicy 100 mm

szt. 2

A.I.34 KNR 2-15 0221-01 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Umywalka pojedyncza z syfonem uruchamianym kolanem

szt. 3

A.I.35 KNR 2-15 0115-02 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Bateria stojąca umywalkowa lub zmywakowa o średnicy 15 mm

szt. 3
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A.I.36 KNR-W 2-15 0115-01 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Dodatek za wykonanie podejść dopływowych, do zaworów wypływowych, 

hydrantów, baterii mieszaczy, hydroforów, o połączeniu sztywnym - o 

średnicy 15 mm szt. 3

A.I.37 KNR 2-15 0115-04 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Bateria wannowa ścienna o średnicy 15 mm

kpl. 1

A.I.38 KNR 2-15 0224-03 nr 

spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Ustęp z płuczką z porcelany - kompakt

kpl. 2

A.I.39 wycena indywidualna 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Montaż poręczy umywalkowej

kpl. 2

A.I.40 wycena indywidualna 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Montaż uchwytu prostego

kpl. 2

A.I.41 wycena indywidualna 

nr spec.technicznej 

31609_84_04(I)_031

Montaż siedeziska pod prysznic

kpl. 1

Strona I 10


