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Program funkcjonalno - użytkowy 
robót remontowych łazienek 

 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
„Wykonanie remontu dwóch łazienek w budynku przedszkola” 
 

Opis budynku 
Budynek przedszkolny dwu kondygnacyjny o konstrukcji murowanej.  
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno 
kanalizacyjną, odgromową. 
 

 
II. Zakres robót objętych programem wraz z wymaganiami. 
 
1/ Projektowane przeznaczenie pomieszczeń. 

Przeznaczenie obiektów i pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 
 
2/ Zakres prac projektowanych i wymagania funkcjonalno-użytkowe dla pomieszczeń. 

Zakres remontu obejmuje modernizację dwóch łazienek. 
 
 

Zakres robót:  
 

Remont łazienek:  
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z remontem 
sanitariatów.  
Prace polegają na wymianie elementów wykończeniowych ścian i sufitów bez zmiany  układu 
funkcjonalnego pomieszczeń oraz wymianie części instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej wraz 
z urządzeniami i osprzętem 
Zakres prac:  
- demontaż urządzeń sanitarnych,  
- demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnej  
- skucie płytek ściennych i posadzkowych  
- rozebranie ścianek działowych  
- wykonanie poziomej izolacji pod posadzkowej  
- ułożenie glazury na  ścianach i gresu ( terakoty) na podłogach  
- montaż mieszaczy wody 
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż urządzeń sanitarnych 
 
Instalacja elektryczna 
 
Należy wymienić oprawy oświetleniowe oraz osprzęt roboczy 
 

Materiały 
 



Użyte materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
zezwalające na stosowanie w budownictwie. Powinny nie odbiegać standardom od 
materiałów wbudowanych podczas remontu łazienek na parterze budynku 
przedszkola. Wszystkie wbudowane materiały należy uzgodnić przed 
zaprojektowaniem oraz wbudowaniem z Inwestorem. 

 
Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla 
wybranej technologii remontu, a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować  
materiały, technologię naprawy i wykonanie robót. 
Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w 
czynnym obiekcie, w związku z tym prace muszą być prowadzone z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia 
swoich prac. 
Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na 
koszt Wykonawcy.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami 
towarzyszącymi. 
 
W zakresie BHP wykonawca określi szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny przy  
tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni: 
 
1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 
2. odpowiednie środki zabezpieczające; 
3. instruktaż pracowników  
 
Prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 


