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OPIS TECHNICZNY 

Remont łazienki Domu Pomocy Społecznej 

Obiekt : Budynek Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – ŁAZIENKA nr 221/222 

Adres inwestycji :   ul. Malińska 9; 63-300 Pleszew 

Inwestor:  Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 

Adres inwestora: ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II 5;  

 63-300 Pleszew 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania technicznego jest projekt budowlany remontu łazienki, znajdującej się                   

na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej 9, nr działki ew. 940, 

nazwa obrębu: miasto Pleszew, powiat: pleszewski, gmina: Pleszew. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej 

remontu łazienki w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Malińskiej.                      

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację budowlaną niezbędną do wykonania prac związanych              

z remontem łazienki w zakresie niezbędnym dla wykonawców robót. Zamierzone prace remontowe               

w żaden sposób nie zmieniają istotnych parametrów budynku. Zakres opracowania obejmuje: opis 

techniczny, rysunki budowlane, kosztorys inwestorski, kosztorys zerowy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, plan BIOZ. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:  

 zlecenie inwestora; 

 inwentaryzacja budowlana w zakresie koniecznym do wykonania prac remontowych; 

 wytyczne technologiczne; 

 uzgodnienia branżowe; 

 wizja lokalna; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) - tekst jednolity; 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 



4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane prace remontowe nie spowodują zmian parametrów technicznych obiektu i działki 

budowlanej. Powierzchnia działki, powierzchnia użytkowa obiektu, jego wysokość oraz obrys zewnętrzny 

pozostaje bez zmian. 

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Obiekt objęty opracowaniem zaopatrzony jest w następujące instalacje wewnętrzne:  

 Instalacja wodociągowa; 

 instalacja kanalizacji sanitarnej; 

 instalacja centralnego ogrzewania; 

 instalacja elektryczna. 

6. STAN ISTNIEJĄCY 

Na ścianach łazienki występują ubytki tynków. Okładziny ścian z płytek ceramicznych są w złym stanie 

technicznym. Występują się ubytki w oblicowaniu, oraz dziury po zdemontowanych urządzeniach 

sanitarnych. Drzwi wejściowe do łazienki nie posiadają wymaganej szerokości, ponadto są bardzo 

zniszczone. Standard wyposażenia łazienek jest dalece niedostateczny, zarówno jeśli chodzi                         

o urządzenia sanitarne jak i wyposażenie. Brak pochwytów i poręczy ułatwiających poruszanie się 

osobom starszym i niepełnosprawnym. Umywalki i brodziki są za małe a ustawienie urządzeń 

związanych z tą strefą jest nieestetyczne i nieergonomiczne.  Również nieestetyczne i zużyte są oprawy 

oświetleniowe, oprawy kontaktów i wyłączników prądowych. 

7. ZAKRES ROBÓT BRANŻY BUDOWLANEJ 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

 wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych; 

 rozebranie ścianki działowej z cegieł; 

 poszerzenie otworów drzwiowych; 

 zeskrobanie starej farby z sufitu; 

 rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych; 

 odbicie tynków wewnętrznych na ścianach; 

 rozebranie posadzki z płytek ceramicznych; 

 zerwanie posadzki cementowej; 

 wywóz z utylizacją materiałów z rozbiórki; 

Roboty budowlane wewnętrzne: 

 ułożenie nadproży prefabrykowanych nad poszerzonymi otworami drzwiowymi; 

 wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na suficie; 



 wykonanie pod posadzkowej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej przy użyciu folii 

polietylenowej; 

 wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej; 

 wykonanie ścian działowych z cegieł pełnych; 

 wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach; 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ścian i posadzki przy użyciu powłok i taśm 

uszczelniających; 

 licowanie ścian i posadzek płytkami z gresu wraz z wykonaniem odcięcia poziomego strefy natrysku 

za pomocą półwałka ceramicznego; 

 montaż listew progowych w drzwiach wejściowych do łazienki; 

 montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych; 

 montaż niezbędnego wyposażenia tj. poręczy i pochwytów, siedziska prysznicowego, zasłon 

prysznicowych na prowadnicach podwieszanych, uchwytów na papier toaletowy i ręczniki, lustra 

uchylnego. 

 

8. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

8.1. Posadzki 

Do wykonywania nowych posadzek należy przystąpić po wymurowaniu nowych ścian. Otwory w stropie 

po zdemontowanych odpływach z ustępów zaślepić. Powierzchnie należy wyrównać zaprawą 

cementową i zatrzeć a następnie wykonać izolację z folii PE zgrzewanej, z wywinięciem na ściany,                

po czym  wykonać należy wylewkę cementową grubości ok. 5cm 

Wierzch wykończonej posadzki (z uwzględnieniem płytek gresowych) powinien licować się z posadzką 

w pomieszczeniu sąsiednim lub być do 3mm poniżej. Wylewkę dylatować od ścian paskiem pianki                  

i nacinać w linii otworów drzwiowych. 

Posadzki wyłożyć płytkami gresowymi nieszkliwionymi i, o wymiarach 60x60cm lub 60x30. Płytki 

układać w układzie prostopadłym do ścian i naroży. Podłoże zagruntować zgodnie z wymaganiami 

producenta kleju do płytek. Płytki układane na klej odpowiedni do płytek gresowych o dużych 

rozmiarach, np. CERESIT CM 17 lub porównywalny. Wymagane parametry techniczne: - klasa 

przyczepności i elastyczności S1 - przyczepność ≥ 1,0 MPa. Spoinować fugą na zaprawie cementowo-

epoksydowej o podwyższonych parametrach, np. CERESIT CE43. Szerokość fugi maks. 2,0mm. Kolor 

– w uzgodnieniu z inwestorem. Fugi zlicować z powierzchnią płytek (bez wgłębień). 

8.2. Ściany 

Istniejące ścianki działowe należy wyburzyć zgodnie z oznaczeniami w projekcie. W ścianach 

istniejących należy usunąć stare warstwy farb emulsyjnych, olejnych, kredowych, tapet, itp. Projekt 

przewiduje skucie tynków wewnętrznych na wszystkich ścianach pomieszczenia i nałożenie nowych 

tynków cementowo-wapiennych.. Następnie, po uprzednim zagruntowaniu ściany środkiem 



gruntującym, należy nałożyć szpachlową gładź gipsową wraz z każdorazowym szlifowaniem.                     

Na koniec, należy trzykrotnie pomalować ściany farbami lateksowymi, w kolorach uzgodnionych                    

z inwestorem.  

Ścianki działowe murować z cegły pełnej grub. 12 cm. Ściany stawiać bezpośrednio na stropie,                  

na nowej podlewce wyrównawczej z zaprawy cementowej. Nowe ściany stawiać możliwie szybko                

po wyburzeniu istniejących. Nowe ściany murowane kotwić należy do istniejących, poprzez nawiercanie 

i wklejanie prętów w co drugiej spoinie. Ściany działowe dylatować od stropów pozostawiając ok. 1,5cm 

przerwy wypełnionej pianką lub innym elastycznym materiałem. Nadproża w nowych ścianach 

wykonywać z systemowych belek nadprogowych. W przypadku stwierdzenia widocznych pęknięć                   

w murze lub w fugach cegieł, miejsca spękań przykryć taśmą wzmacniającą z siatki podtynkowej                   

z włókna szklanego mocowaną na zaprawie klejowej. Narożniki nie przewidziane do osłonięcia glazurą 

wykończyć profilem narożnym podtynkowym. 

8.3. Sufit 

Sufity należy oczyścić z istniejącej farby. Naprawić lokalne ubytki tynku lub spękania odpowiednią 

zaprawą gipsową. Sufity zaciągnąć szpachlą gipsową dla uzyskania równej powierzchni. W przypadku 

stwierdzenia widocznych odparzeń i zawilgoceń (w narożach) należy odbić tynk w całości i wykonać 

nowy. Nie przewiduje się więcej niż 20% luźnych tynków na sufitach. Z powierzchni sufitu należy 

oczyścić i usunąć stare warstwy farb, następnie zagruntować środkiem gruntującym i nałożyć gładź 

szpachlową wraz z każdorazowym szlifowaniem. Na koniec, należy trzykrotnie pomalować ściany 

farbami lateksowymi w kolorze białym. 

8.4. Izolacje przeciw wilgociowe i przeciwwodne ( pod płytkowe) 

Przystępując do prac, należy najpierw zagruntować powierzchnię środkiem gruntującym                       

np. Ceresit CT 17. Preparat gruntujący należy nanieść na powierzchnię ścian oraz podłóg i rozprowadzić 

pędzlem, miękką szczotką lub wałkiem tak, aby zapobiec tworzeniu się kałuż.                                                

Po wyschnięciu preparatu gruntującego, należy za pomocą pędzla nanieść pierwszą warstwę masy 

uszczelniającej np. Ceresit CL 51. Następnie należy uszczelnić naroża oraz  połączenia ścian 

z posadzką, dylatacji oraz ściany ze ścianą za pomocą taśmy elastycznej uszczelniającą np. Ceresit CL 

152, którą, należy wtopić w masę izolacyjną. Kolejne warstwy izolacji nakładamy prostopadle do 

kierunku aplikacji warstwy poprzedniej. Aby uzyskać pewną, wodoszczelną przeponę, konieczne jest 

naniesienie co najmniej dwóch  warstw hydroizolacyjnych. 

8.5. Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne do  łazienki – aluminiowe, o szer. w świetle przejścia 90cm.. Skrzydło drzwiowe 

wyposażone w wycięcie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka systemowa aluminiowa. 

Wymagany minimalny łączny prześwit kratki 0,022m2. Drzwi obustronnie wyposażone w klamkę                      



z systemem powrotnym. Zamek z zapadką zwykłą. Od wewnątrz pomieszczenia zamek typu 

łazienkowego zintegrowany z zamkiem podklamkowym.  

8.6. Wyposażenie 

Osprzęt i wyposażenie wykonane ze stali węglowej, malowanej proszkowo, mocowane na kotwy 

chemiczne. Pochwyty, poręcze wykonane z profilu o średnicy fi 32mm. 

Nad umywalkami należy zamontować lustra regulowane a przy misce ustępowej uchwyt na papier  

toaletowy. Ponadto, należy zamontować również uchwyty na ręczniki w pobliżu umywalki i natrysku. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

W celu określenia jakości oraz rodzaju materiałów oraz dla celu opisania produktu posłużono się 

konkretnymi materiałami , konkretnych producentów. Inwestor dopuszcza możliwość 

zastosowania materiałów i produktów każdego innego producenta lub dostawcy pod warunkiem 

zachowania podobnych lub lepszych parametrów technicznych jak i estetycznych.  

Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować 

oznakowania  i zabezpieczenia BHP. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót. Należy stosować materiały mające atesty, aprobaty techniczne                      

i świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Wszystkie projekty należy rozpatrywać łącznie, jako całość. Przy wykonywaniu prac 

budowlanych należy korzystać z projektów branżowych zwracając w szczególności uwagę                  

na przebicia i przejścia instalacji przez stropy i ściany. W przypadku wystąpienia wątpliwości, co 

do prowadzenia robót, należy wezwać projektanta, który w ramach nadzoru autorskiego określi 

sposób postępowania.  

Wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą projektanta. 
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