
 
Zakres planowanych robót remontowych 

 
 
OBIEKT: Prace remontowo – wykończeniowe na potrzeby utworzenia Centrum 

Wspierania Rodzin 2 
 
ADRES: Rypin - działka nr dz. nr 1302/2, ul. Mławska, miasto Rypin, powiat rypiński, 
województwo – kujawsko - pomorskie  
 
 
1) Pokój nr 1: 

a) Wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne (gładkie z okleiną HDF z wkładką) z 
ościeżnicą regulowaną. 

b) Wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych. 
c) Wymiana opraw świetlnych na oprawy kasetonowe rastrowe natynkowe 

świetlówkowe 4 x 18 W. 
d) Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian, sufitów farbą emulsyjną. 
e) Malowanie farba olejną istniejących grzejników, widocznych rur instalacyjnych i 

parapetu wewnętrznego. 
f) Wymiana wykładziny PCV na płytki ceramiczne drewnopodobne z wyrównaniem do 

poziomu podłogi w korytarzu i wykonaniem cokolika. 
2) Pokój nr 2: 

a) Wymiana drzwi do pomieszczenia na drzwi pełne (gładkie z okleina HDF z wkładką) z 
ościeżnicą regulowaną. 

b) Demontaż kraty okiennej. 
c) Wymiana okna drewnianego zespolonego na okno PCV dwuskrzydłowe 

(rozwierane/rozwierano-uchylne) wraz wymianą parapetu wewnętrznego na biały z 
konglomeratu i wymianą parapetu zewnętrznego parapet z blachy ocynkowanej 
powlekanej. 

d) Wymiana gniazda i wyłącznika elektrycznego oraz montaż wraz z podłączeniem 
dodatkowego podwójnego gniazda. 

e) Wymiana oprawy świetlnej na oprawę kasetonową rastrową natynkową świetlówkową 
4 x 18 W 

f) Obudowa pionu i podjeść płytami gispowo-kartonowycmi. 
g) Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian i sufitów farba emulsyjną. 
h) Malowanie farba olejną istniejących grzejników i widocznych rur instalacyjnych. 
i) Wymiana paneli drewnopodobnych na płytki ceramiczne drewnopodobne z 

wyrównaniem do poziomu podłogi w korytarzu i wykonaniem cokolika. 
3) WC: 

a) Wymiana drzwi do pomieszczenia na z poszerzeniem na drzwi pełne (gładkie z 
okleiną HDF z wkładką) z ościeżnicą regulowaną. 

b) Demontaż pisuaru. 
c) Wymiana ustępu na nowy kompaktowy, wymiana umywalki na umywalkę szer. 50 cm 

wraz z szafką podumywalkową. 
d) Wymiana podgrzewacza ciepłej wody użytkowej na podgrzewacz przepływowy 

nadumywalkowy z baterią 4,4 kW. 
e) Przeniesienie gniazdka w pobliże umywalki wymiana gniazdka nowe podwójne IP 21. 

Wymiana wyłącznika elektrycznego nowy. Wymiana oprawy oświetleniowej ściennej 
na oprawę kasetonową natynkowe świetlówkową IP 21 4 x 18 W. 

f) Wymiana płytek ceramicznych na podłodze i ścianach. 
g) Wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian oraz sufitów farba emulsyjną. 

4) Korytarz (roboty bezpośrednio związane z ww. pracami: 
a) Przesunięcie wyłącznika oświetlenie w WC w związku z poszerzeniem drzwi. 
b) Gładź gipsowa, malowanie sufitu i ścian powyżej lamperii farbą emulsyjną. 



5) Założenia ogólne: 
a) Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. 3 km wraz z utylizacją. 
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