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Rozdział I  -  Przedmiot i zakres prac 
 
1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykona-
nia i odbioru robót w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalach mieszkalnych , stanowiących 
własność Gminy Siemianowice Śląskie wraz z remontem mieszkań. 

 

2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

 
3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wydzieleniem 
pomieszczenia łazienek w lokalach mieszkalnych i remontu mieszkań. 

 

Rozdział II  -  Zasady ogólne 
 
1. Określenia podstawowe zgodne z PN i definicjami ST 

 
1.1. Urządzenia budowlane związanych z obiektem budowlanym 
 
Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, np.: urządzenia instalacyjne. 
 
1.2. Aprobata techniczna 
 
Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
 
1.3. Wyrób budowlany 
 
Należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 

1.4. Kierownik budowy 
 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imie-
niu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.5. Kosztorys ślepy 
 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
1.6. Kosztorys inwestorski 
 
Wyceniony kosztorys ślepy przez projektanta lub inwestora 
 
1.7. Kosztorys ofertowy 
 
Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robót przez podmiot składający ofertę wykonania prac. 
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1.8. Projektant 
 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia wykony-
wanych prac budowlanych. 
 
1.10. Księga obmiarów 
 
Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami służąca do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.11. Materiały 
 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy lokal mieszkalny  
oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontraktowej. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetar-
gowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub w ST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwycza-
jowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna toleran-
cji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale osiągnięto 
możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może akcepto-
wać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. 
  
Zastosowanie materiałów innych niż wydanych w projekcie, które spowodują zmiany w obliczeniach projek-
towych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta. Ewentualne 
dodatkowe obliczenia wykonywane są na koszt wnioskującego zmianę materiałów. 
 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynęło to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt 
Wykonawcy. 
 



 4

2.4. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy      
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego.  
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
2.5. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.           
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.6. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia mieszkań  przed dostępem osób trzecich w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
  
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli 
jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do  wód powierzchnio-
wych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i pry-
watnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia-
łań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wyko-
nawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewo-
dów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. 
 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 
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Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowa-
dzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

3. Prowadzenie robót 
 
3.1. Zasady ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.. 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
3.2. Kontrola jakości robót 
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli. 
 
3.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
               technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz    
               właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 
 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
   w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  
               jeżeli nie są objęte certyfikacją  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby popar-
te wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3.4. Dokumenty budowy 
 
3.4.1. Rejestr obmiarów 
 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

3.4.2. Dokumentacja jakości zastosowanych materiałów 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ja-
kości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie in-
spektora nadzoru.  
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3.5.  Obmiar robót 
 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakry-
ciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który jest jedynie 
materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji Tech-
nicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w oparciu o projekt budowla-
no - wykonawczy.  
Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonawcę wzrostu 
wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 

Stosowane jednostki miarowe: 
 - długość    1 m 
 - powierzchnia   1 m

2
 

 - kubatura (objętość)  1 m
3
 

 - waga    1 kg   
 - ilość    1 szt. 
 - komplet    1 kpl 
 
 

3.6. Odbiór robót 
 
3.6.1. Rodzaje odbioru robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:  
 
 - odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu 
 - odbiory częściowe 
 - odbiory ostateczne 
 - odbiory pogwarancyjne 
 
3.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem Z jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 
3.6.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

3.6.4. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-
ści i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację   
projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzu-
pełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; opinię technologiczną sporządzoną na pod-
stawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń; 
 
3.6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opi-
sanych w punkcie 3.6.4. „Odbiór ostateczny robót" 

 

II Szczegółowy zakres prac 
 

1. Dane ogólne 
 
1. Opis mieszkań  
 
Mieszkania sa  zlokalizowane w budynkach wielokondygnacyjnych , podpiwniczony /stare budownictwo/ 
 

2. Okna  
 
Mieszkania  posiadają   okna nowe z PCV rozwieralno-uchylne, lub drewniane –stare.  Przewiduje się  
 wymianę starych okien drewnianych na  okna nowe z PCV rozwieralno-uchylnych. 
 
Zakres prac: 
 

• Demontaż okien 
 

• Demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
 

• Montaż okien PCV 
 

• Tynki cementowo wapienne w zamurowanych otworach po zdemontowanych oknach  
 

• Przetarcie istniejących tynków w otworach okiennych  
 

• Malowanie farbą emulsyjną x 2 powierzchni zamurowanych otworów okiennych 
 

• Montaż nawietrzników i dopasowanie okien 
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3. Drzwi wejściowe i wewnetrzne 
 
W mieszkaniach należy wymienić drzwi wejściowe i wewnętrzne, lub istniejące pomalować. 
 
Zakres prac: 
 

• Demontaż drzwi drewnianych 
 

• Montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych  
 

• Tynki cementowo-wapienne wokół wymienionych  drzwi 

 
4.Podłogi, posadzki,okładziny ścian  
 
W mieszkaniach przewiduje się wydzielenie pomieszczenia łazienki , uzupełnienie i przetarcie tynków , poło-
żenie wykładziny podłogowej PCV  wraz z montażem płyt OSB 3,  izolacja poziomą łazienek  
 
Zakres prac: 
 

• Rozbiórka ścian z cegieł i płyt g-k.  
 

• Skucie i wykonanie tynków w mieszkaniu 
 

• Przetarcia istniejących tynków powierzchni ścian i sufitów  
           

• Wykonanie ścian łazienki z płyt g-k    
 

• Wykonanie izolacji poziomej w łazienkach           
 

• Położenie wykładziny PCV w pokojach i kuchni   
 

• Położenie płytek podłogowych i ściennych w łazienkach  
 
   

5. Roboty zduńskie  
 
W mieszkaniach przewiduje się wykonanie trzonów kuchennych i piecy pokojowych kaflowych . 
 
Zakres prac:        
 

• Demontaż istniejących trzonów kuchennych  i piecy kaflowych  
 

• Wykonanie nowych trzonów kuchennych i piecy pokojowych kaflowych  

 
6 . Roboty malarskie  
 
Przewiduje się pomalowanie całych mieszkań.  
 
Zakres prac: 
 

• Przygotowanie starego podłoża do malowania , wraz z gruntowaniem  
 

• Malowanie powierzchni ścian i sufitów farba emulsyjną  
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7. Wentylacja   
 
W mieszkaniach przewiduje się dobudowanie przewodów wentylacji grawitacyjnej i montaż kratek wentyla-
cyjnych w istniejących przewodach wentylacyjnych.  
 
Zakres prac: 
 

• Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych  
 

• Dobudowę przewodów wentylacyjnych 
 

• Montaż kratek wentylacyjnych 
 

  

8. Roboty instalacyjne  wod-kan. 
 
W mieszkaniach przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej dla łazienki i kuchni   
 
Zakres prac: 
 

• Demontaż rur kanalizacyjnych i wodociągowych i sanitariatów 
 

• Montaż rur polipropylenowych zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 
 

• Montaż rur kanalizacji sanitarnej PCV 
 

• Montaż pomporozdrabniacza  
 

• Montaż sanitariatów 
 

• Izolacja poziomu zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji 
 

9. Instalacja gazowa  
 
W mieszkaniach przewiduje się częściowa wymianę instalacji gazowej po starej trasie  
 
Zakres prac: 
 

• Demontaż instalacji gazowej 
 

• Montaż rur gazowych  
 

• Montaż armatury odcinającej  
 

• Montaż kuchenki gazowej  
 

• Próby szczelności  
 

10. Wywóz i utylizacja gruzu 
 
Materiały z demontażu ścian , urządzeń  i gruzu  należy wywieźć i zutylizować.  
 
Zakres prac: 
 

• Załadowanie gruzu 
 

• Wywóz gruzu wraz z utylizacją 
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