Wykaz robót ogólnobudowlanych związanych z :
Remontem pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych w budynku
eksploatacyjnym B1 Wschód, B1 Zachód
obiektu Pionu Operacji Logistycznych Region DystrybucjiŁódź,
al. Włókniarzy 227 - Budynek B1
B1 Wschód parter - pom socjalne
Zestawienie robót:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demontaż istniejącego okna
Usunięcie istniejącej lamperii
Usunięcie istniejącej farby
Demontaż wypełnienia sufitu podwiesszanego
Rozebranie wykładziny ściennej (glazura)
Rozebranie posadzki (terakota)
Wywóz gruzu

8. Wstawienie nowego okna
9. Wyrówananie podłogi
10. Ułożenie terakoty
11. Ułożenie cokolików
12. Licowanie ścian glazurą
13. Malowanie lamperii
14. Malowanie ścian
15. Wypełnienie sufitu podwieszonego
16. Montaż odboju ściennego
17. Dostawa szafki pod zlew kuchenny
Ogólny opis robót:
Roboty remontowe mają w swoim zakresie odswieżyć istniejące pomieszczenia socjalne,
pozostawiając bez zmian stan zastany, w miejscach obecnej lamperii, malowania farbami
emulsyjnymi, glazury czy terakoty itd. ma być odtworzony ten sam typ materiału.
B1 Wschód piętro - pom socjalne
Zestawienie robót:
18. Demontaż istniejącego okna
19. Demontaż istiejącego parapetu
20. Demontaż odboju
21. Usunięcie istniejącej farby
22. Demontaż wypełnienia sufitu podwiesszanego
23. Zerwanie istniejącej posadzki PCV
24. Wywóz gruzu
25. Wstawienie nowego okna

26. Wstawienie parapetu
27. Wyrówananie podłogi
28. Ułożenie wykładziny rulonowej PCV
29. Ułożenie listw przyściennych PCV
30. Malowanie ścian
31. Wypełnienie sufitu podwieszonego
32. Montaż odboju ściennego
33. Dostawa szafki pod zlew kuchenny
Ogólny opis robót:
Roboty remontowe mają w swoim zakresie odswieżyć istniejące pomieszczenia socjalne,
pozostawiając bez zmian stan zastany, w miejscach obecnej lamperii, malowania farbami
emulsyjnymi, sufitów podwieszanych itd. ma być odtworzony ten sam typ materiału.
B1 Zachód parter – węzeł sanitarny
Zestawienie robót:
34. Demontaż drzwi
35. Demontaż sufitów podwieszanych
36. Rozebranie istniejących ścianek działowych
37. Rozebranie wykładziny ściennej (glazura)
38. Rozebranie posadzki (terakota oraz lastryko)
39. Usunięcie istniejącej farby
40. Wywóz gruzu
41. Postawienie nowych ścianek z bloczków gazobetonowych grubości 11.5 oraz 6cm
42. Wstawienie nowych drzwi
43. Ułożenie sufitu z płyt G-K wodoodpornych na wysokości 2,8m nad posadzkami
44. Malowanie sufitu G-K
45. Wyprawa tynkarska ścian malowanych (ściany na zewnątrz sanitariatu oraz ściany
w sanitariacie powyżej glazury)
46. Malowanie ścian
47. Odtworzenie lastyka w stworzonym korytarzu do sanitariatu
48. Ułożenie cokolików na korytarzu
49. Wyrównanie podłogi w sanitariacie
50. Ułożenie terakoty w sanitariacie
51. Licowanie ścian glazurą do wysokości 2.3m
Ogólny opis robót:
Roboty remontowe polegają na całkowitym wyburzeniu istniejącego układu ścianek
działowych i wytworzeniu nowego układu zgodnego z aktualnymi przepisami. Drzwi
wejściowe do pomieszczeń powinny mieć szerokość 90cm, drzwi wewnątrz pomieszczeń
80cm. Wewnątrz sanitariatów podłoga obłozona terakotą, a ściany do wysokości 2,3m
glazurą. Ściany powyżej glazury oraz sufit pełny z płyt gipsowo kartonowych
wodoodpornych, malowane farbami emulsyjnymi przeznaczonymi do pomieszczeń
mokrych. Ściany poza sanitariatami otynkowane malowane farbami emuslyjnymi zwykłymi
z wykonaniem cokolików na wysokośc 10cm. Podłoga poz sanitariatami odtworzona w
obecnej technologii (lastryko).

B1 Wschód parter – węzeł sanitarny
Zestawienie robót:
52. Demontaż drzwi
53. Demontaż sufitów podwieszanych
54. Rozebranie istniejących ścianek działowych
55. Rozebranie wykładziny ściennej (glazura)
56. Rozebranie posadzki (terakota oraz lastryko)
57. Usunięcie istniejącej farby
58. Wywóz gruzu
59. Postawienie nowych ścianek z bloczków gazobetonowych grubości 11.5 oraz 6cm
60. Wstawienie nowych drzwi
61. Ułożenie sufitu z płyt G-K wodoodpornych na wysokości 2,8m nad posadzkami
62. Malowanie sufitu G-K
63. Wyprawa tynkarska ścian malowanych (ściany na zewnątrz sanitariatu oraz ściany
w sanitariacie powyżej glazury)
64. Malowanie ścian
65. Ułożenie cokolików na korytarzu
66. Wyrównanie podłogi w sanitariacie
67. Ułożenie terakoty w sanitariacie
68. Licowanie ścian glazurą do wysokości 2.3m
Ogólny opis robót:
Roboty remontowe polegają na całkowitym wyburzeniu istniejącego układu ścianek
działowych i wytworzeniu nowego układu zgodnego z aktualnymi przepisami. Drzwi
wejściowe do pomieszczeń powinny mieć szerokość 90cm, drzwi wewnątrz pomieszczeń
80cm. Wewnątrz sanitariatów podłoga obłozona terakotą, a ściany do wysokości 2,3m
glazurą. Ściany nie okładane glazura, otynkować. Ściany powyżej glazury oraz sufit pełny
z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych, malowane farbami emulsyjnymi
przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych. Ściany poza sanitariatami malowane farbami
emuslyjnymi zwykłymi z wykonaniem cokolików na wysokośc 10cm.
B1 Zachód piętro – węzeł sanitarny
Zestawienie robót:
69. Demontaż drzwi
70. Demontaż ścianek systemowych
71. Demontaż sufitów podwieszanych
72. Rozebranie istniejących ścianek działowych
73. Rozebranie wykładziny ściennej (glazura)
74. Rozebranie posadzki (terakota)
75. Demontaż parapetu
76. Demontaż okna
77. Usunięcie istniejącej farby
78. Wywóz gruzu

79. Postawienie nowych ścianek z bloczków gazobetonowych grubości 11.5 oraz 6cm
80. Wstawienie nowych drzwi
81. Ułożenie sufitu z płyt G-K wodoodpornych na wysokości 2,8m nad posadzkami
82. Malowanie sufitu G-K
83. Wyprawa tynkarska ścian malowanych (ściany na zewnątrz sanitariatu oraz ściany
w sanitariacie powyżej glazury)
84. Malowanie ścian
85. Ułożenie cokolików na korytarzu
86. Wyrównanie podłogi w sanitariacie
87. Ułożenie terakoty w sanitariacie
88. Licowanie ścian glazurą do wysokości 2.3m
89. Wstawienie okna
90. Wstawienie parapetu
91. Ustawienie ścianek systemowych WC
Ogólny opis robót:
Roboty remontowe polegają na całkowitym wyburzeniu istniejącego układu ścianek
działowych i wytworzeniu nowego układu zgodnego z aktualnymi przepisami. Drzwi
wejściowe do pomieszczeń powinny mieć szerokość 90cm, drzwi wewnątrz pomieszczeń
80cm. Wewnątrz sanitariatów podłoga obłozona terakotą, a ściany do wysokości 2,3m
glazurą. Ściany nie okładane glazura, otynkować. Ściany powyżej glazury oraz sufit pełny
z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych, malowane farbami emulsyjnymi
przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych. Ściany poza sanitariatami malowane farbami
emuslyjnymi zwykłymi z wykonaniem cokolików na wysokośc 10cm. W pomieszczniu
wymianie podlega okno oraz parapet. Kabiny WC wykonać ze ścianek systemowych.
B1 Wschód piętro – węzeł sanitarny
Zestawienie robót:
92. Demontaż drzwi
93. Demontaż sufitów podwieszanych
94. Rozebranie istniejących ścianek działowych
95. Rozebranie wykładziny ściennej (glazura)
96. Rozebranie posadzki (terakota)
97. Demontaż parapetu
98. Demontaż okien
99. Usunięcie istniejącej farby
100.
Wywóz gruzu
101.
Postawienie nowych ścianek z bloczków gazobetonowych grubości 11.5 oraz
6cm
102.
Wstawienie nowych drzwi
103.
Ułożenie sufitu z płyt G-K wodoodpornych na wysokości 2,8m nad
posadzkami
104.
Malowanie sufitu G-K
105.
Wyprawa tynkarska ścian malowanych (ściany na zewnątrz sanitariatu oraz
ściany w sanitariacie powyżej glazury)
106.
Malowanie ścian

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Ułożenie cokolików na korytarzu
Wyrównanie podłogi w sanitariacie
Ułożenie terakoty w sanitariacie
Licowanie ścian glazurą do wysokości 2.3m
Wstawienie okna
Wstawienie parapetu
Ustawienie ścianek systemowych WC

Ogólny opis robót:
Roboty remontowe polegają na całkowitym wyburzeniu istniejącego układu ścianek
działowych i wytworzeniu nowego układu zgodnego z aktualnymi przepisami. Drzwi
wejściowe do pomieszczeń powinny mieć szerokość 90cm, drzwi wewnątrz pomieszczeń
80cm. Wewnątrz sanitariatów podłoga obłozona terakotą, a ściany do wysokości 2,3m
glazurą. Ściany nie okładane glazura, otynkować. Ściany powyżej glazury oraz sufit pełny
z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych, malowane farbami emulsyjnymi
przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych. Ściany poza sanitariatami malowane farbami
emuslyjnymi zwykłymi z wykonaniem cokolików na wysokośc 10cm. W pomieszczniu
wymianie podlega okno oraz parapet. Kabiny WC wykonać ze ścianek systemowych

