
Ząbkowicka 52-52A w Dzierżoniowie  - Wspólnota Mieszkaniowa 
                   zapytanie o cenę na remont i malowanie klatek schodowych.

Zakres robót;   
     1. Zabezpieczenie drzwi wejściowych do budynków i lokali mieszkalnych folią ochronną.

2. Wymiana stolarki okiennej (4 szt) na klatce schodowej budynku głównego i oficyny. 
3. Odbicie starych zwietrzałych tynków ścian i sufitów w części parterowej i  powyżej w m-

cach koniecznych budynku głównego i oficyny.
4. Podmurowanie dużych drzwiczek do komina i montaż nowych drzwiczek standartowych (1

szt) w korytarzu na parterze obok biegu schodowego (budynek główny.)
5. Demontaż okna na półpiętrze i pozostawienie otworu – budynek główny. 
6. Zerwanie  starych  wykładzin  PCV ze  spoczników międzypiętrowych budynku  głównego  i

wspólnego p.pokoju na II piętrze budynku głównego  – lokale nr 8 i 9.
7. Montaż płyty OSB i położenie wykładziny obiektowej na spocznikach międzypiętrowych i

wspólnym p. pokoju w budynku głównym. Listwy przyścienne z PCV. 
8. Położenie płytek typu Gres wraz z cokolikami na całości części parterowej klatki schodowej

budynku głównego  i na parterze klatki schodowej oficyny. 
9. Demontaż nieczynnego WC na parterze oficyny budynku.
10.  Demontaż  płyty  GK  na  półpiętrze  i  otynkowanie  ściany,  demontaż  płyty  GK  przy  

balustradzie schodowej (tralki są) – budynek główny. 
11.  Demontaż  starej  ościeżnicy  drewnianej  przy  lokalu  mieszkalnym  budynku  głównego  

nr 52/6.
12.  Obudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej płytami GK z rewizją – budynek główny.
13.  Likwidacja pęknięć ścian na klatce schodowej poprzez założenie siatki wzmacniającej 

– m-sca konieczne budynku głównego i oficyny.
14.  Wymiana  stolarki  drzwiowej  do  wspólnego  p.pokoju  na  II  piętrze  (lokal  nr  8  i  9),

podmurowanie  otworu  drzwiowego  i  montaż  standartowych  drzwi  płycinowych  -  
90/200 otwieranych do wewnątrz.

15.  Malowanie farbą olejną wszystkich elementów metalowych; szafki metalowe, rury. 
16.  Malowanie farbą olejną stopni, podstopnic drewnianych  biegu  schodowego  –  

budynek główny , biegów schodowych  od  spodu  –  budynek  oficyny  +  
drewniane  cokoliki przy biegach schodowych.

17.  Oczyszczenie  i  malowanie  balustrady  drewnianej  farbą  olejną  +  poręcz  drewniana  –  
budynek główny i oficyna.

18.  Przygotowanie podłoży, naprawa ubytków tynków, przecierka, gruntowanie ścian i
      sufitów środkiem gruntującym – budynek główny i oficyna. 
19.  Przygotowanie lamperii pod położenie tynku żywicznego mozaikowego – budynek główny 

i oficyna.
20.  Położenie  tynku  żywicznego  mozaikowego  na  lamperii  klatki  schodowej  budynku  

głównego i oficyny.
21.  2 * gładź na ścianach i sufitach klatki schodowej – budynek główny i oficyna.
22.  2 * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną j.w.

     23.  Ochrona narożników wypukłych przez zastosowanie kątowników j.w.
     24.  Kolory farb na ściany i sufity, kolor tynku żywicznego mozaikowego oraz płytek będą  

wybrane przez zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku.
.
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