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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 Przedmiotem inwestycji jest remont sanitariatu na parterze budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 

im. Ludwika Solskiego w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.  

Inwestycja polegać będzie na modernizacji pomieszczenia, wymianie sprzętów, oświetlenia, sufitów, posadzek 

i płytek na ścianach. 

 

 Sanitariat będący przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na parterze od strony ulicy Straszewskiego 

w południowej części budynku. Budynek jest czterokondygnacyjny z jedną kondygnacją piwnic i trzema 

kondygnacjami nadziemnymi, przekryty dachem dwuspadowym, symetrycznym.  

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej. Strop nad piwnicą stanowi sklepienie ceglane, miejscami 

zastąpione płytą żelbetową. Ściany konstrukcyjne wykonane są z cegły pełnej. Stropy belkowe drewniane ze ślepym 

pułapem i podłogą na legarach i polepie. Dach pokryty jest blachą płaską na pełnym deskowaniu. Stolarka 

wewnętrzna i zewnętrzna drewniana. Nad całym budynkiem znajduje się poddasze. Budynek  jest stale użytkowany 

i znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. 

 

Sanitariat składa się z dwóch części: wydzielonego przedsionka, z którego prowadzi wejście do kabiny 

ustępowej oraz wejście do drugiego przedsionka, w obrębie którego też jest wydzielona kabina ustępowa. Ściany 

działowe są murowane, drzwi wewnętrzne zwykłe płytowe  z okienkami. Istniejące posadzki i ściany pokryte są 

płytkami ceramicznymi (na ścianach do wys. 227,5cm). Sufitów podwieszonych nie ma, ściany powyżej płytek i sufit 

są malowane na biało. Oświetlenie składa się z opraw nastropowych, szklanych. Stolarka okienna oraz drzwi 

pomiędzy korytarzem a sanitariatem jest drewniana malowana na biało, drzwi płycinowe z naświetlem 

i przeszkleniem, parapet okienny drewniany, malowany na biało, w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniu 

znajduje się grzejnik żeliwny, żeberkowy. Wentylacja grawitacyjna, wlot poprzez kratkę wentylacyjną stalową na 

ścianie pod sufitem. Umywalki wiszące na ścianach wyposażone armaturę tradycyjną z bateriami stojącymi 

umywalkowymi, muszle wc tradycyjne kompaktowe z plastikowymi dolnopłukami. W obrębie drugiego przedsionka 

znajduje się pisuar ceramiczny oraz żeliwna kratka ściekowa. Dozownika mydła i papieru są naścienne, plastikowe.  

 

2. PROJEKTOWANE DEMONTAŻE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. rozbiórka ścianek działowych wraz z ościeżnicami i skrzydłami drzwiowymi; 

2. demontaż przyborów sanitarnych oraz armatury (baterie umywalkowe stojace oraz umywalki, muszle wraz 

ze spłuczkami kompaktowymi); 

3. demontaż grzejnika żeliwnego żeberkowych w celu wykończenia ścian oraz w celu odnowienia grzejnika; 

4. demontaż grzejników favier ułożonych poziomo nad posadzką w celu wykonania robót posadzkowych, 

odnowienia grzejnika; 
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5. rozbiórka płytek posadzkowych oraz ściennych; 

6. demontaż oświetlenia oraz osprzętu elektrycznego; 

7. demontaż kratki wentylacyjnej na wlocie do kanału wentylacji grawitacyjnej; 

8. demontaż luster oraz drobnego sprzętu (podajniki papieru, dozowniki mydła); 

9. demontaż kratek ściekowej; 

10. wykucie wnęk w ścianie pod montaż spłuczek podtynkowych; 

 

3. ROBOTY INSTALACYJNE 

1. montaż armatury sanitarnej: 

a. wykonanie podejść pod spłuczki wc oraz baterie umywalkowe stojące na blacie; 

b. montaż stelaży dla spłuczek podtynkowych; 

c. wymiana kratki ściekowej na stalową nierdzewną; 

2. montaż osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych: 

a. wymiana oświetlenia na nastropowe oprawy ledowe, montaż 2 kinkietów nad lustrem ponad 

umywalkami, wymiana osprzętu oraz montaż nowego gniazda i wyłącznika od lustrem i ponad 

blatem (po wykonaniu podejścia przewodami zasilajacymi); 

 

4. ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE 

1. wyrównanie ścian oraz wyrównanie i zatarcie wylewki po skuciu płytek; 

2. montaż nowej kratki ściekowej – stalowej nierdzewnej; 

3. ułożenie folii w płynie na posadzce oraz na ścianach w rejonie spłuczek podtynkowych (szczególnie 

w wykutych wnękach na spłuczki, do wys. 1,20 m, na całą szerokość projektowanych kabin sanitarnych) 

oraz w rejonie umywalek (przy projektowanych umywalkach od posadzki do wysokości 30cm nad 

planowanym blatem umywalkowym); dodatkowo należy zagruntować  powierzchnie odpowiednimi 

środkami, a naroża uszczelnić taśmą uszczelniającą; 

4. ułożenie płytek gresowych NOWA GALA SIGNUM SG12 na posadzce 60x60 oraz na ścianach 30x60 – 

zgodnie z załączonymi rysunkami; fuga 2mm w posadzce i na ścianach, kolor należy dobrać jak najbardziej 

zbliżony do koloru płytek; 

5. montaż luster wklejanych w płytki – zgodnie z rysunkami i wymiarami zdjętymi w pomieszczeniu po ułożeniu 

płytek; 

6. montaż kabin sanitarnych SANIPOL V20 – zgodnie z rysunkami; 

7. montaż stelażu pod blat granitowy (stelaż stalowy z profili zamkniętych o przekroju 20x20mm); 

8. odnowienie grzejnika poprzez przeszlifowanie i pomalowanie na biało (kolor biały półmat) oraz ponowny 

jego montaż; 

9. odnowienie parapetu drewnianego poprzez delikatne przeszlifowanie i malowanie jak w stanie istniejącym; 
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10. odnowienie drzwi wejściowych z korytarza do sanitariatu wraz z ościeżnicą i naświetlem; 

11. montaż nowej kratki wentylacyjnej – wykonanie w stali nierdzewnej; 

 

5. PRACE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 

1. montaż blatu granitowego o grubości 2cm z doklejonym czołem – listwa granitową o wysokości 8 cm; 

2. montaż ceramiki sanitarnej: umywalki nablatowe, miski wiszace; 

3. montaż baterii stojacych na blacie; 

4. montaż przycisków do spłuczek podtynkowych; 

5. montaż drobnego sprzętu: dozownika mydła, dozownika ręczników papierowych; 

6. montaż w każdej kabinie: wieszaków na ścianach kabin sanitarnych na wysokości 1,60m od posadzki na 

lewej ścianie każdej kabiny patrząc od wejścia do kabiny, podajników papieru toaletowego – na ścianach 

kabin sanitarnych po lewej stronie pod wieszakami, szczotek wiszących do wc - na ścianie za muszlą 

wisząca z prawej strony muszli patrząc od wejścia do kabiny; 

 

6. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZ: 

l.p. nazwa przyboru typ sztuk 

1 

 

umywalka nablatowa okrągła fi 40cm cm 

  

Coral TR 4921 40 x 15 cm 

okrągła 

2 

2 bateria stojąca umywalkowa 

 

Bateria jednouchytowa 

umywalkowa nablatowa 

wysoka: 

Cooke&Lewis Tome chrom 

 

 

 

 

 

 

2 
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Lub: 

 

z syfonem butelkowym 

 

 

lub 

KFA Cyrkon - Premium Class 

 

 

 

 

 

 

 

Syfon - KFA syfon butelkowy 

umywalkowy 601-054-00  

lub równoważne 

3 Miska ustępowa prostokątna lejowa, wisząca, z deską 

sedesową twardą 

 

Koło Nova Pro 3 

4 Stelaż do WC do zabudowy ciężkiej  

 

 

KOŁO TECHNIC GT 3 
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5 

 

Przycisk spłukujący KOŁO 

Elegant chrom mat 

3 

6 Dozownik do mydła w płynie aluminiowy  

 

Tork 1 

7 

 

podajnik do papieru toaletowego w rolce stalowy 

 

 3 

8 Dozownik do ręczników wielopanelowych aluminiowy 

kod produktu: Y451000   

Tork Xpress® 1 

9 kosz na  odpady otwierany przyciskiem pedałowym, 

okrągły, obudowa stal nierdzewna polerowana, 

podstawa z tworzywa; pojemność 5 L 

 

OPP 

lub 

SANITARIO  SNP  

 

3 

10 kosz na  odpady otwierany przyciskiem pedałowym, 

okrągły, obudowa stal nierdzewna polerowana, 

podstawa z tworzywa; pojemność 12 L 

OPP 

lub 

SANITARIO  SNP  

1 
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11 Wieszaczek podwójny  

 

Bisk For Sou Kod: 513804 3 

12 szczotka do toalety, z uchwytem mocowanym do 

ściany, stal matowa 

 

Szczotka do toalet naścienna 

SNP B71429 

Producent: Bisk 

3 

13 

 

lustro 178 szer x 90,5 wys wklejane w płytki  

 

1 

14 lustro 60 szer x 180wys wklejane w płytki  1 

15 wpust ściekowy łazienkowy z wyjmowanym syfonem, 

z kratką ze stali nierdzewnej 

Np. Kessel Classic  

lub równoważne 

1 

16 wyłączniki, kolor aluminium/szary BERKER seria k1 kolor 

aluminium mat 

lub równoważny 

2 

17 gniazdo wodoszczelne, kolor aluminium /szary BERKER seria k1 kolor 

aluminium mat 

lub równoważny 

1 

18 Kinkiet PXF VIP Mini Kinkiet LED 

PX0960143,  

2 
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Wymiary: 

394mm x 92mm x 46mm 

19 Oprawy nastrojowe  z żarówkami ledowymi 

 

Pxf POP II LED Nastrojowy 

PX4030108 

Wymiary: 

550mm x 550mm x 45mm 

2 

20 blat 60x2178cm, granitowy o gr 2cm mocowany na 

stelażu z listwa czolowa granitowa o szer 8cm 

(długość zmierzyć na budowie) 

- 1 

 

opracowanie: 

arch. Anna Rygiel 

 

Kraków, lipiec 2015 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRODUKTACH 

KARTY KATALOGOWE 
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UMYWALKA NABLATOWA CORAL TR 4921 40 X 15 CM OKRĄGŁA.      

 

Kod: 520259 

Umywalka Coral z pewnością sprawdzi się w każdym gospodarstwie domowym, jest to bowiem jeden z ważniejszych 
elementów wyposażenia pomieszczeń łazienkowych. Posiada uniwersalny biały kolor oraz elegancki okrągły kształt, 
w związku z czym idealnie dopasuje się zarówno do nowoczesnego wystroju, jak i wnętrz utrzymanych w starym 
stylu.  

Marka Cooke&Lewis 

Seria Coral 

Obszary zastosowania łazienka 

Otwór na baterię nie 

Kształt umywalki owalny 

Szerokość umywalki 40 cm 

Wysokość umywalki 15cm 

Kolor umywalki biały 
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BATERIA UMYWALKOWA WYSOKA COOKE&LEWIS TOME CHROM.      

 
Bateria umywalkowa Cooke&Lewis Tome to wysoka armatura montowana na powierzchni umywalki w łazience. 
Produkt zawiera w komplecie elementy przyłączeniowe oraz automatyczny korek, który zwiększa funkcjonalność 
umywalki. Bateria została wyposażona w wytrzymałą i odporną na osady z kamienia wkładkę ceramiczną, która 
zapewnia jej długotrwałe użytkowanie.  
 

Marka Cooke&Lewis 

Kolor chrom 

Obszary zastosowania łazienka, do umywalki 

Wymiary głowicy 25 mm 

Rodzaj baterii stojąca 

Materiał wykonania mosiądz 

Gwarancja 5 lat 
 
Bateria umywalkowa wysoka Tome marki Cooke&Lewis. Wymiary: 45 x 118,5 x 257 mm. Uchwyt chromowany, 
korpus chromowany mosiądz. Zawartość opakowania: bateria umywalkowa, chromowany wysuwany korek, dwa 
elastyczne węże ze stali nierdzewnej o długości 350 mm. Bateria jest wyposażona w wytrzymałą wkładkę 
ceramiczną 25 mm, która zapewnia długotrwałe użytkowanie i odporność na kamień. Nadaje się wyłącznie do 
wysokociśnieniowych systemów wodnych. Minimalne wymagane ciśnienie w punkcie poboru wody do baterii wynosi 
1 bar. Czyścić tylko ciepłą wodą z mydłem. Dołączono instrukcję i elementy montażowe. Korpus oraz chromowe 
wykończenie baterii łazienkowej Cooke&Lewis są objęte pięcioletnią gwarancją pod warunkiem montażu i 
użytkowania zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji dołączonej do produktu.  
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WIESZACZEK PODWÓJNY BISK FOR SOU 

Kod: 513804 

 

Wieszak podwójny z serii Bisk for You to neutralnie wykończony element przeznaczony do zawieszania ubrań i 

różnego typu rzeczy w pomieszczeniach kuchennych, łazienkach lub przedpokojach. Stonowany wygląd przedmiotu 

pozwoli na jego zastosowanie także w przestrzeni biurowej lub hotelowej. Dzięki stalowej konstrukcji produkt 

zachowuje oryginalny wygląd przez wiele lat, nadając Twojej przestrzeni uporządkowany charakter.  

Obszary zastosowania łazienka, toaleta 

Materiał wykonania ZnAl 

Sposób montażu śruby montażowe 

Kolor chrom 

Marka Bisk 
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 strona: 1/2 wydrukowano: 12-07-2015

http://www.ole.pl/dozownik-tork-do-mydla-w-plynie-aluminiowy.html



 strona: 2/2 wydrukowano: 12-07-2015

http://www.ole.pl/dozownik-tork-do-mydla-w-plynie-aluminiowy.html



 strona: 1/2 wydrukowano: 12-07-2015

http://www.ole.pl/dozownik-tork-do-recznikow-wielopanelowych-aluminiowy.html



 strona: 2/2 wydrukowano: 12-07-2015

http://www.ole.pl/dozownik-tork-do-recznikow-wielopanelowych-aluminiowy.html



 strona: 1/1 wydrukowano: 15-07-2015

http://www.ole.pl/szczotka-wc-nascienna.html



 strona: 1/1 wydrukowano: 15-07-2015

http://www.ole.pl/atol-uchwyt-na-papier-toaletowy-z-oslona-snp.html



 strona: 1/2 wydrukowano: 15-07-2015

http://www.ole.pl/kosz-na-smieci-12l-sn-p.html



 strona: 1/1 wydrukowano: 15-07-2015

http://www.ole.pl/kosz-na-smieci-5l-sn-p-1805.html






