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Każda zrealizowana usługa montażu zostaje zakończona uprzątnięciem miejsca montażu, czyli wykonaniem prac porządkowych 
związanych z usunięciem zabrudzeń, powstałych w skutek świadczonych usług montażu oraz wyniesieniem opakowań w miejsce 
wskazane przez Klienta (w pobliżu miejsca montażu, np. nie dalej niż obok wejścia do domu lub właściwej klatki w bloku)  
Usługa uprzątnięcia miejsca montażu, nie obejmuje wyniesienia oraz utylizacji demontowanych przedmiotów. 

 
Określone w niniejszym dokumencie usługi montażu nie obejmują poniższych prac: 
- przygotowywania przyłączy do mediów, przenoszenia gniazdek elektrycznych, przerabiania istniejących instalacji oraz innych prac 
dostosowawczych pomieszczenia, 
- wykonywania innych prac remontowo budowlanych nieokreślonych w zamówieniu, 
(„Prace nieobjęte zamówieniem”).  

 
Prace nieobjęte zamówieniem podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę. Usługi wykonywane są 
w sposób profesjonalny z uwzględnieniem wskazań wiedzy, wymogów technicznych i staranności wymaganej od podmiotu, który 
zawodowo zajmuje się wykonywaniem usług montażowych.  
Szczegółowe warunki dotyczące wykonania Usług znajdują się w regulaminie usług. Regulamin jest dostępny u Pracownika Działu 
Handlowego, w Punkcie Informacyjnym sklepu, w Punkcie Projektowym oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl 

MONTAŻ DRZWI  

MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH kod 49994073, obsadzenie ościeżnicy w przygotowany otwór, uzupełnienie ubytków gipsem 
tynkowym (bez położenia gładzi i malowania), montaż progu, zawieszenie i regulacja skrzydła drzwi, montaż zamka i klamki, 
uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH Z OŚCIEŻNICĄ 1 SZT kod 49994074 (dotyczy drzwi przylgowych i bezprzylgowych)  
Obsadzenie ościeżnicy w przygotowany otwór, uzupełnienie ubytków gipsem tynkowym (bez położenia gładzi i malowania), 
opiankowanie, podcięcie skrzydła i ościeżnicy (jeśli wymagane) zawieszenie i regulacja skrzydła drzwi, montaż opasek maskujących, 
montaż zamka i klamki, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ DRZWI WEWN. NA STAREJ OŚCIEŻNICY kod 49994077 (dotyczy drzwi przylgowych i bezprzylgowych)  
Podcięcie skrzydła (jeśli wymagane), zmiana rozstawu zawiasów, zawieszenie i regulacja skrzydła drzwi, montaż zamka i klamki, 
uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH NA OŚCIEŻICY NAKŁADKOWEJ kod 49994078, montaż drzwi na ościeżnicy nakładkowej przylgowej 
i bezprzylgowej. Wycięcie starych zawiasów, podcięcie i obsadzenie ościeżnicy nakładkowej, podcięcie skrzydła i ościeżnicy (jeśli jest 
wymagane), zawieszenie i regulacja skrzydła drzwi, montaż zamka i klamki, uprzątnięcie miejsca montażu. 

MONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH JEDNOSKRZMONTAŻ DRZWI PRZESUWNYCH NAŚCIENNYCH 
JEDNOSKRZYDŁOWYCH kod 49994079, obsadzenie ościeżnicy w przygotowany otwór, uzupełnienie ubytków gipsem tynkowym, 
zawieszenie prowadnicy, zawieszenie i regulacja skrzydła (w przypadku dwóch skrzydeł - cena x2), montaż belki odbojowej i 
maskownicy, uprzątnięcie miejsca montażu. 

DEMONTAŻ OŚCIEŻNICY METALOWEJ* kod 49994080, zdemontowanie ościeżnicy metalowej wraz z uzupełnieniem ubytków tynkiem 
gipsowym. Demontaż z żelbetonu wyceniany jest indywidualne przez Wykonawcę. Usługa nie obejmuje wyniesienia oraz utylizacji 
demontowanego produktu. 

DEMONTAŻ OŚCIEŻNICY DREWNIANEJ* kod  49994081  
Zdemontowanie ościeżnicy drewnianej wraz z uzupełnieniem ubytków tynkiem gipsowym. Demontaż z żelbetonu wyceniany jest 
indywidualne przez Wykonawcę. Usługa nie obejmuje wyniesienia oraz utylizacji demontowanego produktu. 

DEMONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH* kod 49994082, zdemontowanie ościeżnicy metalowej lub drewnianej, demontaż drzwi 
zewnętrznych/wejściowych wraz z uzupełnieniem ubytków tynkiem gipsowym. Demontaż z żelbetonu wyceniany jest indywidualne 
przez Wykonawcę. Usługa nie obejmuje wyniesienia oraz utylizacji demontowanego produktu. 

ZMIANA ROZMIARU OTWORU DRZWIOWEGO* kod 49994083, zwężenie lub poszerzenie otworu drzwiowego wraz z obróbka tynkarską. 
Usługa nie obejmuje obróbki murarskiej.  

WYCIĘCIE OTWORÓW WENTYLACYJNYCH kod 49994084, wycięcie w drzwiach otworów na tuleje wentylacyjne wraz z ich montażem.  

Usługa dojazdu Wykonawcy do Klienta - kod 49994090 

Usługa dojazd Wykonawcy do miejsca montażu w odległości do 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps (odległość liczona w jedną 

stronę). Poza strefę 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps odległość ta będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 km od Sklepu do 

miejsca montażu i zostanie doliczona cena zgodna z cennikiem poniżej. Cena dojazdu obejmuje dojazd Wykonawcy do miejsca montażu 

i powrót. W przypadku dojazdu na montaż który wymaga kilku wizyt Wykonawcy należność za dojazd zgodnie z cennikiem jest 

pobierana od Klienta tylko jeden raz. W przypadku dodatkowego dojazdu na montaż z winy klienta, klient jest zobowiązany dokonać 

zapłaty za taki dojazd zgodnie z cennikiem.    

0 -10 km - 0 zł;    do 20 km - 20 zł;   do 30 km - 40 zł;   do 40 km - 60 zł;   do 50 km - 80 zł;  do 60 km - 100 zł;   do 70 km - 120 zł;   do 80 km - 140 zł;   do 

90 km - 160 zł  

*Wyżej wymienione prace wykonywane z otworami drzwiowymi z żelbetonu są zawsze wyceniane indywidualnie przez Wykonawcę . 

Specyfikacja ważna na dzień 02.12.2019r. 

http://www.leroymerlin.pl/
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