
                                        

                                                                                               Załącznik  nr 1  Opis prac modernizacyjnych 

 

OPIS  prac modernizacyjnych  do wykonania  w obiekcie turystycznym pensjonat  „Zacisze Trzech 

Gór” w  Jedlinie Zdrój. 

 

 

Rodzaj prac do 

wykonania 

Opis prac do wykonania  

 

Parametry  jakościowe 

materiałów i  robót budowlanych 

1. Modernizacja 

kuchni. 

W ramach prac 

Wykonawca 

wykona dostawę 

materiałów i roboty 

budowlane. 

 

-Wykonanie wylewki posadzki, 50m2. 

-Ułożenie płytek na posadzce, fugowanie, 

50m2, wymiary płytek 40x40cm. 

-Montaż podwieszanego sufitu z płyt 

gipsowo-kartonowych, malowanie, kolor 

biały, 50m2. 

-Tynkowanie ścian 150m2. 

-Nałożenie gładzi szpachlowej 150m2. 

-Ułożenie płytek na ścianach, fugowanie, 

100m2, wymiary płytek 20x25cm. 

-Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 8 

punktów. 

-Modernizacja instalacji elektrycznej, 15 

punktów. 

-Wymiana okien na  nowe, 14m2, PCV, kolor 

biały, okna uchylne. 

Poziom średni 

2. Modernizacja sala 

mała. 

W ramach prac 

Wykonawca 

wykona dostawę 

materiałów i roboty 

budowlane. 

 

-Montaż podłogi drewnianej (lakierowane 

deski), 72 m2; listwy przypodłogowe 15mb. 

-Montaż  podwieszanego sufitu z płyt 

gipsowo-kartonowych, malowanie, kolor 

brązowy, uchylne,72m2. 

-Malowanie ścian, kolor 144m2. 

-Nałożenie gładzi szpachlowej, 144m2. 

-Wymiana drzwi z ościeżnicą, 1szt., 

przeszklone 90/40, szer.130cm. 

-Wymiana  okien na nowe, 16m2, PCV, kolor 

brązowy, okna uchylne. 

Poziom średni 

3. Modernizacja 

salonu. 

W ramach prac 

Wykonawca 

wykona dostawę 

materiałów i roboty 

budowlane. 

 

-Cyklinowanie i lakierowanie parkietu,120szt. 

-Malowanie ścian, kolor, 240m2. 

-Wymiana drzwi z ościeżnicą, 2szt., 110 cm, 

1 szt. drzwi prawe, 1 szt. drzwi lewe. 

-Wymiana okien na nowe, 15m2, PCV, kolor 

brązowy, okna uchylne ze szprosami.  

Poziom średni 



4. Modernizacja 

łazienki. 

W ramach prac 

Wykonawca 

wykona dostawę 

materiałów i roboty 

budowlane. 

 

-Wykonanie wylewki posadzki, usunięcie 

starych płytek, 30m2. 

-Ułożenie płytek na posadzce, 30 m2. 

-Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 8 

punktów. 

-Montaż WC kompakt ze zbiornikiem 

zewnętrznym, kolor biały, 3 szt. 

-Montaż umywalek podwieszanych z 

półpostumentem i syfonem, 3 szt. 

- Montaż umywalki podszafkowej w zestawie 

z szafką, syfonem i baterią, kolor biały,1 szt. 

-Montaż baterii do umywalek, 3 szt. 

-Montaż pisuarów, kolor biały, 2 szt. 

-Wymiana drzwi z ościeżnicą, 3 szt., 80cm, 

2szt. drzwi lewe, 1 szt. drzwi prawe. 

-Montaż lustra łazienkowego, 2 szt. 

-Montaż uchwytu na papier toaletowy, 2 szt. 

 

Poziom średni 

 


