SPECYFIKACJA USŁUG MONTAŻOWYCH ŁAZIENKI ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ

Usługi Montażu objęte specyfikacją są wykonywane wewnątrz budynków z produktów zakupionych w Leroy Merlin (dalej „Usługa”).
Każdorazowo, w celu określenia właściwości i stanu pomieszczenia, zamówienie Usług przez Klienta musi zostać poprzedzone
wypełnieniem dokumentu Check Lista – USŁUGI MONTAŻOWE ŁAZIENKI ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ lub wykonaniem odpłatnych
Usług: Pomiaru lub Konsultacji.
Każda z Usług zostanie zakończona uprzątnięciem miejsca montażu, czyli wykonaniem prac porządkowych związanych z usunięciem
zabrudzeń, powstałych w skutek świadczonych Usług 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 oraz wywozu gruzu.
Zakres Usługi obejmuje wyłącznie wykonanie prac ujętych w zakresie czynności w opisie specyfikacji. Czynności nie ujęte w
specyfikacji, wymagają odrębnej i indywidualnej wyceny Wykonawcy – „Usługi dodatkowe”. Opłata za usługi dodatkowe jest uiszczana
bezpośrednio Wykonawcy.
Szczegółowe warunki dotyczące wykonania Usług znajdują się w Regulaminie Usług Montażowych Łazienki oraz innych
pomieszczeń. Regulamin jest dostępny u Pracownika Działu Handlowego, w Punkcie Informacyjnym sklepu, w Punkcie
Projektowym oraz na stronie internetowej www.leroymerlin.pl.
Usługi dodatkowe podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany
poinformować Klienta o takich usługach niezwłocznie po ich identyfikacji. Wykonawca, przed przystąpieniem do ich wykonania jest
obowiązany uzgodnić warunki ich wykonania oraz potwierdzić je w odrębnej umowie z Klientem. Usługi wykonywane są w sposób
profesjonalny z uwzględnieniem wskazań wiedzy, wymogów technicznych i staranności wymaganej od podmiotu, który zawodowo
zajmuje się wykonywaniem usług remontowo- montażowych.
* w razie konieczności Usługa dodatkowo obejmuje: rozmontowanie (np. punktów oświetleniowych, osprzętu elektrycznego,
akcesoriów łazienkowych, grzejnika, zaworów), wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu i ponowne zamocowanie produktów.
Usługa nie obejmuje demontażu i montażu „nowych” produktów oraz wykonania otworów w celu ponownego zamocowania (osobne
Usługi).
** Usługa wymaga uprzedniego zamówienia Usługi Pomiaru lub Usługi Konsultacji.
*** Usługa wymaga uprzedniego zamówienia Usługi Pomiaru.
USŁUGI MONTAŻOWE ŁAZIENKI ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ
1.

MONTAŻ KABINY ORAZ BRODZIKA kod 49994228 - dotyczy montażu kabiny prysznicowej (bez hydromasażu) oraz brodzika (bez
wykonania jego zabudowy). Zakres Usługi nr 1 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż kabiny i brodzika (nie muszą być zestawem) oraz elementów kompletów (np. okucia, szyny, wsporniki, profile,
uszczelki, uchwyty, zawiasy, nóżki lub stelaż),
- montaż syfonu wraz z elementami np. automatyczny korek
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- montaż obudowy/panel (akryl, PCV) lub styropianowych nośnika do brodzików (jeśli potrzeba),
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

2.

MONTAŻ KABINY Z HYDROMASAŻEM kod 49994229 - dotyczy montażu kabiny z hydromasażem oraz brodzika (bez wykonania
zabudowy brodzika). Zakres Usługi 2 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż zestawu (kabina, brodzik oraz hydromasaż) oraz elementów kompletu (np. profile, okucia, szyny, wsporniki,
uchwyty, zawiasy, uszczelki, rolki, nóżki lub stelaż, radio, siedzisko, panele natryskowe, półki, oświetlenie, dysze masujące),
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej,
- wykonanie testu szczelności i bezpieczeństwa elektrycznego,
- testowe uruchomienie, instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania oraz uprzątniecie miejsca montażu.
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3.

MONTAŻ BRODZIKA (BEZ KABINY) kod 49994230 – dotyczy montażu brodzika (nie dotyczy odpływu liniowego, bez wykonania jego
zabudowy brodzika). Zakres Usługi nr 3 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż brodzika, elementów kompletu oraz nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności
- montaż obudowy/panel (akryltp.CV itp.) lub styropianowego nośnika do brodzików (jeśli potrzeba),
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

4.

MONTAŻ WANNY (BEZ ZABUDOWY) kod 49994231 - dotyczy montażu wanny bez hydromasaż (bez wykonania zabudowy).
Zakres Usługi nr 4 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż wanny, elementów kompletu oraz nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- montaż obudowy/panel/nośnika (akryl, PCV, styropian itp.) - jeśli potrzeba,
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

5.

MONTAŻ WANNY Z HYDROMASAŻEM kod 49994232 - dotyczy montażu wanny z hydromasażem (bez wykonania jej zabudowy).
Zakres Usługi nr 5 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż zestawu – wanny, hydromasażu, elementów kompletu (np. dysze, kurki) i nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej,
- wykonanie testu szczelności i bezpieczeństwa elektrycznego,
- testowe uruchomienie i instruktaż dotyczący bezpiecznego użytkowania,
- montaż obudowy/panel (np. akryl, PCV, styropian) - jeśli potrzeba oraz uprzątniecie miejsca montażu.

6.

MONTAŻ WANNY Z ZABUDOWĄ (bez hydromasażu) kod 49994233 - dotyczy montażu wanny prostokątnej, wykonanie jej
zabudowy ytong/G-Kx2 oraz montaż produktu maskującego i zabezpieczającego otwory pozostawione w wykonanej zabudowie
np. maskownice, drzwiczki rewizyjne, klapy. Zakres Usługi nr 6 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż wanny, elementów kompletu oraz nóżek/stelaża,
- montaż syfonu i jego elementów np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- wykonanie zabudowy z G-K x2 (docinanie płyt i wycinanie niezbędnych otworów, montaż stelaża, przykręcenie płyt do
stelaża) lub wykonanie zabudowy z YTONG,
- montaż produktu maskującego i zabezpieczającego otwory w wykonanej zabudowie np. maskownice, rewizje, klapy,
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

7.

MONTAŻ DRZWI LUB OSŁONY NATRYSKOWEJ kod 49994234 ścianek/zabudowy na wannie.

8.

MONTAŻ PARAWANU WANNOWEGO kod 49994235. - dotyczy montażu parawanu na wannie.

dotyczy montażu drzwi/ścianek prysznicowych lub

Zakres Usług nr 7 – 8 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż produktu i elementów kompletu (np. profile, okucia, szyny, wsporniki, uchwyty, zawiasy, uszczelki, rolki,
prowadnice) oraz zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.
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9.

MONTAŻ PUNKTU HYDRAULICZNEGO kod 49994027- dotyczy montażu zaworu lub wylotu rury. Zakres Usługi nr 9 obejmuje:
montaż zaworu lub wylotu rury wraz z testem szczelności i uprzątnięcie miejsca montażu.

10. MONTAŻ BATERII ŁAZIENKA kod 49994290 – dotyczy montażu baterii natynkowej w łazience wraz z elementami natryskowymi
bez względu na jej rodzaj (np. stojąca, ścienna, wannowa, natryskowa, termostatyczna, specjalna) bez konieczności
wykonywania: otworów, zabudowy i montażu zamocowań (np. uchwyty, drążek). Zakres Usługi nr 10 obejmuje:
- montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu (np. wylewka, słuchawka) w przygotowane otwory,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.
11.

MONTAŻ BATERII I ZESTAWU NATRYSKOWEGO kod 49994236 – dotyczy montażu baterii natynkowej oraz zestawu natryskowego
bez względu na rodzaj (np. zestaw punktowy, przesuwny, bateria stojąca, ścienna, umywalkowa, natryskowa) bez konieczności
wykonywania otworów, zabudowy. Zakres Usługi nr 11 obejmuje:
- montaż baterii natynkowej wraz z elementami kompletu w przygotowane otwory,
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących i montaż zamocowań oraz elementów zestawu
natryskowego (np. słuchawka, drążek, uchwyt), zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

12. MONTAŻ PANEL LUB KOLUMNA PRYSZNICOWA kod 49994237 – dotyczy montażu baterii natynkowej wraz z kolumną
prysznicową lub montaż panelu prysznicowego. Zakres Usługi nr 12 obejmuje:
- w ramach montażu panel prysznicowy - montaż panel prysznicowy oraz elementów kompletu (np. uchwyty, drążki,
słuchawki, deszczownica),
- w ramach montażu kolumny prysznicowej - montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu w przygotowany otwór,
montaż kolumny prysznicowej wraz z elementami kompletu (np. wężyki, uchwyty, drążki, słuchawki, deszczownica),
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (np. uchwyty, drążki)
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej i wykonanie testu szczelności,
- silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

13. MONTAŻ AGD - PRALKA WOLNOSTOJĄCA kod 49994022 - dotyczy montażu pralki, bez wykonania jej zabudowy.
Zakres Usługi nr 13 obejmuje:
- demontaż blokad, ustawienie i wypoziomowanie pralki,
- podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej,
- wykonanie testu szczelności, bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.
14. MONTAŻ GRZEJNIKA* kod 49994238 - dotyczy montażu grzejnika łazienkowego, dekoracyjnego i stalowego.
Zakres Usług nr 14 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż zaworów (powrotny i zasilający), redukcji (bez spawania), całych zestawów termostatycznych, głowicy
termostatycznej, korków, akcesoriów przyłączeniowych do grzejników (np. uszczelki, korka, redukcji bez spawania),
- podłączenie do przygotowanej instalacji grzewczej oraz zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- wykonanie testu szczelności i odpowietrzenie oraz uprzątniecie miejsca montażu.

15. MONTAŻ WYKONANIE PÓŁKI Z G-K kod 49994239 – dotyczy wykonanie półki z płyt karton – gips.
16. MONTAŻ PROSTEGO SUFITU PODWIESZANEGO G-K kod 49994240 - dotyczy montażu sufitu z G-K: podwieszanego,
jednopoziomowego, prostego, na całej powierzchni.
Zakres Usług nr 15 – 16 obejmuje:
- docinanie płyt G-K i wykonanie w nich niezbędnych otworów np. na oświetlenie,
- mocowanie profili, montaż stelaża i przykręcenie płyt G-K do wykonanego stelaża, w przypadku Usługi nr 16
uporządkowanie istniejącej instalacji elektrycznej tj. kable, przewody itp. (jeśli potrzeba),
- gruntowanie, klejenie taśm i narożników oraz spoinowanie (jeśli potrzeba),
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- szpachlowanie, gipsowanie i szlifowanie (dotyczy tylko łączeń i miejsc po wkrętach) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

17. MONTAŻ PUNKTU OŚWIETLENIOWEGO kod 49994028 - dotyczy montażu punktu oświetleniowego np. żyrandol, plafon, lampa,
kinkiet, halogen, reflektor łazienkowy, bez względu na miejsce np. oświetlenie sufitowe, obok lustra, pod szafkowe.
18. MONTAŻ PASEK/TAŚMA LED kod 49994029 - dotyczy montażu paska lub taśmy oświetleniowej LED, bez względu na miejsce np.
oświetlenie sufitowe, nad lustrem, pod szafkowe.
Zakres Usług nr 17 - 18 obejmuje:
- w ramach Usługi nr 17 - montaż punktu oświetleniowego wraz z akcesoriami oświetleniowymi (np. ramka, maskownica do
kabli, oprawa) lub w ramach Usługi nr 18- zamocowanie profilu, układanie w nim paska LED i łączenie pasków za pomocą
złączek zaciskowych (jeśli potrzeba),
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- połączenie do transformatora (jeśli potrzeba) oraz do przygotowanej instalacji elektrycznej,
- wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.

19. MONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO kod 49994241 - dotyczy montażu standardowych gniazd, włączników, wyłączniki,
przełączników, czujników ruchu, ściemniacza. Usługa nie dotyczy: montażu gniazd siłowych, antenowych, głośnikowych, typu SED
i LAN itp. Zakres Usługi nr 19 obejmuje:
- montaż wraz z akcesoriami tj. uszczelka, zaślepka, osłona, ramki itp. (jeśli potrzeba),
- podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej (puszka elektryczna),
- wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.
20. MONTAŻ WENTYLATORA ŁAZIENKOWEGO kod 49994242 - dotyczy montażu elektrycznego wentylatora w przygotowany otwór
wentylacyjny. Zakres Usługi nr 20 obejmuje:
-demontaż frontu kratki wentylacyjnej (jeśli potrzeba),
-wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
-przymocowanie urządzenia w przygotowany otwór wentylacyjny
-podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej,
-wypełnienie szczelin akrylem lub silikonem,
-wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
-montaż kartki wentylacyjnej (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.
21. MONTAŻ AKCESORIA ŁAZIENKOWE kod 49994243 - dotyczy montażu akcesoria łazienkowego tj. haczyk, wieszak, półka
łazienkowa, koszyk, uchwyt, szczotka, mydelniczka, kubek lub zawieszenie lustra, bez wykonania podłączenia do instalacji.
Zakres Usługi nr 21 obejmuje: wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż
zamocowań, przymocowanie, ustawienie i wypoziomowanie akcesoria lub lustra oraz uprzątniecie miejsca montażu.
22. MONTAŻ ZESTAW LUSTRO Z OŚWIETLENIEM (KOMPLET) kod 49994244 - dotyczy montażu zestawu lustra z oświetleniem
(komplet). Zakres Usługi nr 22 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań,
- przymocowanie, ustawienie i wypoziomowanie lustra oraz elementów kompletu (oświetlenia),
- podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej,
- wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.

23. MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ (BEZ OŚWIETLENIA) kod 49994245 - dotyczy montażu mebla łazienkowego, bez względu na
wielkość i rodzaj (np. szafka pod umywalkę, słupki, półsłupki, szafki łazienkowe, szafki lustrzane), bez oświetlenia i bez blatu.
Zakres Usługi nr 23 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż korpusu, frontu szafki i elementów wyposażenia (np. gałki, uchwyty, zawiasy, amortyzatory, szuflady, półki)
- ustawienie, wypoziomowanie, montaż szyny (jeśli potrzeba), przymocowanie szafek górnych do ściany (lub szyny) albo
regulacja nóżek szafki dolnej oraz uprzątniecie miejsca montażu.
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24. MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ Z OŚWIETLENIEM (KOMPLET) kod 49994246 - dotyczy montażu mebla łazienkowego, bez
względu na wielkość i rodzaj (np. szafka pod umywalkę, słupki, półsłupki, szafki łazienkowe, szafki lustrzane) wraz z montażem
oświetlenia który stanowi komplet w zestawie z szafką. Zakres Usługi nr 24 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż korpusu, frontu szafki i elementów wyposażenia (np. gałki, uchwyty, zawiasy, amortyzatory, szuflady, półki)
- ustawienie, wypoziomowanie, montaż szyny (jeśli potrzeba), przymocowanie szafek górnych do ściany lub szyny albo
regulacja nóżek szafki dolnej oraz podłączenie do przygotowanej instalacji elektrycznej,
- wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.

25. WYCIĘCIE OTWORU W BLACIE PRZEZ WYKONAWCE kod 49994033 - dotyczy wykonania otworu w blacie łazienkowym,
drewnianym lub laminowanym np. na gniazdko, akcesoria łazienkowe. Usługa w szczególności nie dotyczy blatu wykonanego z
kamienia. Zakres Usługi nr 25 obejmuje: wycięcie otworu w blacie łazienkowym, laminowanym lub drewnianym, zabezpieczenie
krawędzi cięcia środkiem odpornym na wilgoć oraz uprzątniecie miejsca montażu.
Prace związane dostosowaniem produktu wykonanego ze szkła i kamienia naturalnego np. szlifowanie, wycięcie otworów(np. pod baterię),
docinanie formatów na wymiar, należy wykonać we własnym zakresie, przed planowanym dniem wykonania Usługi.
26. OLEJOWANIE DWUKROTNE BLATU PRZEZ WYKONAWCĘ kod 49994032 - dotyczy dwukrotnego olejowania blatu.
Zakres Usługi nr 26 obejmuje: dwukrotne olejowanie wszystkich powierzchni blatu wraz z przetarciem blatu drobnym papierem
ściernym pomiędzy warstwami nanoszonego oleju oraz uprzątnięcie miejsca montażu.
27. MONTAŻ BLATU DREWNIANEGO, LAMINOWANEGO LUB ŁAZIENKOWEGO kod 49994008 dotyczy montażu blatu łazienkowego,
drewnianego lub laminowanego. Zakres Usługi nr 27 obejmuje:
- docięcie i zamontowanie blatu na szafkach i silikonowanie,
- montaż listew przy blatowych i akcesoriów (np. narożniki, łączniki, zakończenia, listwa zakończeniowa i uszczelniająca itp.),
- montaż listew łączących i zakończeniowych (np. listwa boczna, listwa kątowa, szczelinowa, łącząca - w tym także listwy
aluminiowe),
- oklejanie krawędzi blatów obrzeżami z klejem (w cenie montażu jest oklejanie tylko obrzeżami zakupionymi w Sklepie Leroy
Merlin) oraz uprzątnięcie miejsca montażu.
Cena za m liczona według długości pleców szafek, po dłuższej krawędzi blatu w przypadku blatu narożnego.
28. MONTAŻ UMYWALKI kod 49994247 – dotyczy montażu umywalki: do ściany, wpuszczonej w blat, posadowionej na blacie.
Zakres Usługi nr 28 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących, oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- montaż umywalki w dostosowaną szafkę, posadowionej na blacie (montaż umywalki w zestawie) lub do ściany,
- montaż syfonu i jego elementy np. automatyczny korek,
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,
- podłączenie do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności,
- silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.
29. MONTAŻ WYKONANIE HYDROIZOLACJI FOLIA W PŁYNIE kod 49994248 – dotyczy wykonania hydroizolacji w miejscach
wrażliwych na przenikanie wilgoci np. pod instalacją brodzika, wanny. Zakres Usługi nr 29 obejmuje: wykonanie hydroizolacji przy
użyciu jednoskładnikowej folii w płynie i uprzątniecie miejsca montażu .
30. MONTAŻ WYKONANIE HYDROIZOLACJI TAŚMA USZCZELNIAJĄCA kod 49994249 – dotyczy wykonania hydroizolacji w miejscach
wrażliwych na przenikanie wilgoci np. łączenia ściany z posadzką, na krawędziach, w miejscach dylatacji i przejść rur. Zakres
Usługi nr 30 obejmuje wykonanie hydroizolacji przy użyciu taśmy uszczelniające i uprzątniecie miejsca montażu.
Usługi nr 29 i 30 muszą być zakupione łącznie z co najmniej jedną z Usług od nr 31 – 44, 64 -65.
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31. MONTAŻ UKŁADANIE PROSTE GLAZURY DO 60 cm* kod 49994250 - dotyczy układania prostego (metoda) glazury o rozmiarze do
60 cm (długość liczona po dłuższej krawędzi).
32. MONTAŻ UKŁADANIE PROSTE GLAZURY OD 60cm (włącznie)* kod 49994251 - dotyczy układania prostego (metoda) glazury o
rozmiarze do 60 cm (długość liczona po dłuższej krawędzi).
33. MONTAŻ UKŁADANIE PROSTE GRES/KLINKIER MNIEJSZEGO NIŻ 62 cm * kod 49994252 - dotyczy układania prostego (metoda):
gresu, płytek podłogowych, płytek elewacyjnych, płytek klinkierowych elewacyjnych o rozmiarze mniejszym niż 62 cm (długość
liczona po dłuższej krawędzi).
34. MONTAŻ UKŁADANIE LISTWY DEKORACYJNEJ (GLAZURA)* kod 49994253 - dotyczy układania prostego (metoda) listwy
dekoracyjnej (glazura) bez względu na rodzaj i rozmiar.
35. MONTAŻ UKŁADANIE PROSTE MOZAIKI* kod 49994254 - dotyczy układania prostego (metoda) mozaiki bez względu na rodzaj i
rozmiar.
Wyżej opisane Usługi nie dotyczą układania płytek strukturalnych typu „3D” w kształcie innym niż kwadrat lub prostokąt.
Montaż układanie proste gresu powyżej 62 cm do 160 cm (włącznie) kod 49994311 jest opisana jako Usługa nr 64, Montaż układanie proste
gresu powyżej 160 cm kod 49994312 jest opisana jako Usługa nr 65.
Zakres Usług nr 31 – 35 obejmuje:
- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) oraz wyrównanie podłoża bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam) oraz gruntowanie,
- układanie proste (metoda) płytek na powierzchni niezaokrąglonej: ściana, podłoga (oprócz glazury, usługa odnosi się także
do odpływu liniowego), zabudowa wanny lub WC podtynkowe,
- docinanie płytek pod kątem prostym,
- spoinowanie fugą cementowo-wapienną (jeden kolor) oraz oczyszczenie płytek i fugi,
- silikonowanie, impregnowanie gres/klinkier (jeśli potrzeba, bezpośrednio po ułożeniu) oraz uprzątnięcie miejsca montażu.
36. WYCIĘCIE OTWORU W GLAZURA PRZEZ WYKONAWCĘ kod 49994255 - dotyczy wykonania otworu w glazurze (np. pod gniazdko,
baterię).
37. WYCIĘCIE OTWORU INNE PRZEZ WYKONAWCĘ kod 49994256 - dotyczy wykonania otworu (np. pod gniazdko, baterię) w: gresie,
płytce elewacyjnej, płytek podłogowej, płytce klinkierowej elewacyjnej, kamieniu dekoracyjnym wykonanym z betonu lub gipsu,
mozaice, listwie.
Zakres Usług nr 36 – 37 obejmuje: wycięcie otworu w płytce za pomocą specjalistycznego sprzętu, uprzątniecie miejsca montażu.
Prace związane z dostosowaniem produktu wykonanego ze szkła i kamienia naturalnego np. szlifowanie, wycięcie otworów(np. pod
baterię), docinanie formatów na wymiar, należy wykonać we własnym zakresie, przed planowanym dniem wykonania Usługi.
38. MONTAŻ UKŁADANIE GLAZURY NA ZABUDOWIE BRODZIKA/PÓŁCE kod 49994257 – dotyczy układania prostego (metoda) glazury
na zabudowie brodzika lub półce z G-K zamówionej w sklepie Leroy Merlin.
39. MONTAŻ UKŁADANIE GRES/KLINKIER NA ZABUDOWIE BRODZIKA/PÓŁCE kod 49994258 dotyczy układania prostego (metoda:
gresu, płytek podłogowych, płytek elewacyjnych, płytek klinkierowych elewacyjnych o rozmiarze mniejszym niż 62 cm (długość
liczona po dłuższej krawędzi) na zabudowie brodzika lub półce z G-K zamówionych w sklepie Leroy Merlin.
40. MONTAŻ UKŁADANIE LISTWY NA ZABUDOWIE BRODZIKU/PÓŁCE kod 49994259 - dotyczy układania prostego (metoda) listwy
dekoracyjnej (glazura) na zabudowie brodzika lub półce z G-K zamówionych w sklepie Leroy Merlin (obowiązkowe uprzednie
wykonanie Usługą nr 15).
41. MONTAŻ UKŁADANIE MOZAIKI NA ZABUDOWIE BRODZIKA/PÓŁCE kod 49994260 dotyczy układania prostego (metoda) mozaiki na
zabudowie brodzika lub półce z G-K zamówionej w sklepie Leroy Merlin.
Wyżej opisane Usługi 38 - 41 nie dotyczą układania płytek strukturalnych typu „3D” w kształcie innym niż kwadrat lub prostokąt oraz
wymagają obowiązkowe wykonanie Usługi nr 15.
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Zakres Usług 38 – 41 obejmuje:
- wypełnienie niewielkich ubytków (o głębokości do 5 mm i do długość 10 cm) i wyrównanie ścian bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam itp. oraz gruntowanie,
- układanie proste (metoda) płytek oraz docinanie płytek oraz spoinowanie fugą cementowo-wapienną (jeden kolor),
- oczyszczanie płytki i fugi, impregnowanie gresu (jeśli potrzeba bezpośrednio po ułożeniu) oraz uprzątnięcie miejsca montażu.
42. MONTAŻ UKŁADANIE KAMIENIA Z GIPSU LUB BETONU* kod 49994261 - dotyczy układania prostego (metoda) kamienia
dekoracyjnego wykonanego z gipsu lub betonu, z wyłączeniem kamienia strukturalnego typu „3D” w kształcie innym niż kwadrat
lub prostokąt.
43. MONTAŻ UKŁADANIE KAMIENIA NATURALNEGO* kod 49994262 - dotyczy układania prostego (metoda) gotowych formatów
kamienia dekoracyjnego wykonanego z kamienia naturalnego.
44. MONTAŻ WKLEJENIE LUSTRA W ŚCIANĘ kod 49994263 - dotyczy wklejenia gotowych formatów lustra na niezaokrąglonej ścianie.
Zakres Usług nr 42 - 44 obejmuje:
- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) i wyrównanie podłoża bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam itp. oraz gruntowanie,
- układanie proste (metoda) na powierzchni niezaokrąglonej: ściana, podłoga (oprócz lustra, usługa odnosi się także do
odpływu liniowego), zabudowa wanny lub WC podtynkowe,
- docinanie pod kątem prostych tylko kamienia wykonanego z gipsu lub betonu,
- oczyszczenie kamienia,
- silikonowanie oraz impregnowanie kamienia (jeśli potrzeba bezpośrednio po ułożeniu kamienia),
- uprzątnięcie miejsca montażu.
Prace związane z dostosowaniem produktu wykonanego ze szkła i kamienia naturalnego np. szlifowanie, wycięcie otworów(np. pod
baterię),docinanie formatów na wymiar, należy wykonać we własnym zakresie, przed planowanym dniem wykonania Usługi.
45. MONTAŻ DWUKROTNE WYKONANANIE GŁADZI GIPSOWEJ* kod 49994264 - dotyczy dwukrotnego położenia gładzi gipsowej na
ścianie lub suficie. Zakres Usługi nr 45 obejmuje:
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam),
- gruntowanie oraz dwukrotne położenie gładzi na ścianie lub suficie,
- szlifowanie i uprzątniecie miejsca montażu.
46. MONTAŻ KOMPLESOWE MALOWANIE NA BIAŁO* kod 49994265 - dotyczy dwukrotnego malowania ściany lub sufitu na kolor biały.
47. MONTAŻ KOMPLESOWE MALOWANIE NA KOLOR* kod 49994266 - dotyczy dwukrotnego malowania ściany lub sufitu na jeden lub
dwa kolory (ilość kolorów dotyczy jednego pomieszczenia).
48. MONTAŻ KOMPLESOWE PRZEMALOWANIE* kod 49994267 - dotyczy „drastycznej” zmiany koloru np. z ciemnego na jasny lub z
intensywnego na ciemny, dotyczy dwukrotnego malowania ściany lub sufitu na jeden lub dwa kolory (ilość kolorów dotyczy
jednego pomieszczenia).
Zakres Usług nr 46 – 48 obejmuje:
- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) i wyrównanie ścian lub sufitu bez kucia (jeśli
potrzeba),
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam),
- gruntowanie, zabezpieczenie pomieszczenia taśmą i folia malarską,
- malowanie farbą gruntującą (dotyczy tylko kompleksowego przemalowania),
- dwukrotne malowanie ścian i sufitu oraz uprzątniecie miejsca montażu.
49. MONTAŻ WC KOMPAKT kod 49994268 - dotyczy montażu WC kompakt nie wymagające wykonania zabudowy.
Zakres Usługi nr 49 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- połączenie elementów zestawu i kompletu np. miski ze zbiornikiem wody itp.,
- ustawienie i zamocowanie urządzenia do ściany lub podłogi,
- podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
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- montaż elementów urządzenia (np. deska sedesowa, zestaw spłukujący),
- podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.

50. MONTAŻ PISUARU (BEZ ZABUDOWY) kod 49994269 - dotyczy montażu pisuaru nie wymagający wykonania zabudowy.
Zakres Usługi nr 50 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- ustawienie i zamocowanie urządzenia do ściany,
- montaż syfonu i jego elementów oraz podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
- montaż elementów urządzenia (np. deska, zestaw spłukujący, bateria),
- podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.
51. MONTAŻ BIDETU (BEZ ZABUDOWY) kod 49994270 dotyczy montażu bidetu nie wymagający wykonania zabudowy.
Zakres Usługi nr 51 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań,
- ustawienie i zamocowanie urządzenia do ściany lub podłogi,
- montaż syfonu i jego elementów oraz podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
- montaż elementów urządzenia (np. deska sedesowa, zestaw spłukujący, elementy natryskowe, bateria bidetowa),
- podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej,
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności, uprzątniecie miejsca montażu.
52. MONTAŻ WC PODTYNKOWY Z ZABUDOWĄ, PRZYCISK kod 49994271 dotyczy montażu miski, stelaża, przycisku oraz wykonania
jego zabudowy z GK o powierzchni do 2 m2 (bez wnęk). Zakres Usługi nr 52 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- regulacja, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie stelaża podtynkowego do ściany i podłogi - bez kucia,
- podłączenie zestawu do przygotowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- wykonanie zabudowy stelaża GK (dwie warstwy) o powierzchni do 2 m2 wraz z wycięciem wymaganych otworów,
- ustawienie, wypoziomowanie, przymocowanie miski sedesowej do zabudowanego stelaża,
- montaż przycisku WC, montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.
53. MONTAŻ BIDETU ZE STELAŻEM, ZABUDOWA, PRZYCISK kod 49994272 dotyczy montażu bidetu, stelaża, przycisku lub baterii oraz
wykonanie jego zabudowy z GK o powierzchni do 2 m2 (bez wnęk). Zakres Usługi nr 53 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- regulacja, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie stelaża podtynkowego do ściany i podłogi - bez kucia,
- montaż syfonu i jego elementów oraz podłączenie stelaża i urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- wykonanie zabudowy stelaża GK (dwie warstwy) o powierzchni do 2 m2 wraz z wycięciem wymaganych otworów,
- ustawienie, wypoziomowanie, przymocowanie bidetu do zabudowanego stelaża,
- montaż przycisku WC lub baterii, elementów natryskowych itp.
- montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.
54. MONTAŻ PISUAR ZE STELAŻEM, ZABUDOWA, PRZYCISK kod 49994273 - dotyczy montażu pisuaru, stelaża, przycisku lub baterii i
elementów natryskowych oraz wykonanie jego zabudowy z GK o powierzchni do 2 m2 (bez wnęk).
Zakres Usługi nr 54 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli potrzeba),
- regulacja, ustawienie, wypoziomowanie i zamocowanie stelaża podtynkowego do ściany i podłogi - bez kucia,
- montaż syfonu i jego elementów oraz podłączenie stelaża i urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
- wykonanie zabudowy stelaża GK (dwie warstwy) o powierzchni do 2 m2 wraz z wycięciem wymaganych otworów,
- ustawienie, wypoziomowanie, przymocowanie pisuaru do zabudowanego stelaża,
- montaż przycisku WC lub baterii oraz elementów natryskowych itp. i montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu.
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55. USŁUGA MONTAŻU – ZAM. SPECJALNE kod 49994419, 49994274, 49994299, 49994300, 49994301, 49994302, 49994303,
49994304. Zakres Usługi nr 55 obejmuje wykonanie Usług nr 1-72 w przypadku gdy łączna ich wartość jest niższa niż 299 zł.

56. MONTAŻ ODPŁYWU LINIOWEGO (Z POSADZKĄ)** kod 49994275 - dotyczy przygotowania posadzki, montażu odpływu liniowego
oraz wykonanie posadzki z odpowiednim spadkiem, bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia).
Zakres Usługi nr 56 obejmuje:
- wykucie miejsca pod odpływ do 1 m oraz rozkucie wylewki (posadzki) do 1 m2,
- wypoziomowanie i podłączenie odpływu do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej,
- montaż elementów np. syfon, kołnierz, ruszt itp. oraz montaż taśmy uszczelniającej,
- wykonanie wylewki 1 m2, grubości do 7 cm oraz posadzki brodzika z odpowiednim spadkiem,
- wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu.
57. MONTAŻ BATERIA PODTYNKOWA ŚCIANA TRADYCYJNA** kod 49994276 -dotyczy montażu baterii podtynkowej umywalkowej w
ścianie wykonanej z: cegły tradycyjnej, ceramiki pełnej lub poryzowanej, betonu komórkowego, silikatów, keramzytobetonu,
karton -gipsu, bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia). Zakres Usługi nr 57 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych otworów w ścianie,
- wykonanie niezbędnych bruzd do 0,5 m w ścianie,
- wykonanie instalacji hydraulicznej z polipropylenu,
- przygotowanie i wykończenie wykonanej instalacji hydraulicznej w celu podłączenia elementu natynkowego,
- osadzenie, zamocowanie, ustawienie i podłączenie elementów podtynkowych do instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności elementów podtynkowych,
- wykonanie zamknięcia bruzd i otworów przed pracami glazurniczymi lub innymi powierzchniowymi
- zamocowanie, ustawienie, wypoziomowanie i podłączenie elementów natynkowych
do przygotowanych punktów wodnych (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.
58. MONTAŻ BATERIA PODTYNKOWA ŚCIANA ŻELBETON** kod 49994277 - dotyczy montażu baterii podtynkowej umywalkowej w
ścianie wykonanej z żelbetonu, bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia). Zakres Usługi nr 58 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych otworów w ścianie,
- wykonanie niezbędnych bruzd do 0,5 m w ścianie,
- wykonanie instalacji hydraulicznej z polipropylenu,
- przygotowanie i wykończenie tylko wykonanej instalacji hydraulicznej w celu podłączenia elementu natynkowego,
- osadzenie, zamocowanie, ustawienie i podłączenie elementów podtynkowych do instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności elementów podtynkowych,
- wykonanie zamknięcia bruzd i otworów przed pracami glazurniczymi lub innymi powierzchniowymi
- zamocowanie, ustawienie, wypoziomowanie i podłączenie elementów natynkowych
do przygotowanych punktów wodnych (jeśli potrzeba),
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.
59. MONTAŻ ZESTAW PODTYNKOWY ŚCIANA TRADYCYJNA** kod 49994278 - dotyczy montażu prysznicowego zestawu
podtynkowego z maksymalnie trzema punktami (do wyboru: mieszacz podtynkowy, wylewka, słuchawka, dysze, panel,
deszczownica) w ścianie lub suficie wykonanym z: cegły tradycyjnej, ceramiki pełnej lub poryzowanej, betonu komórkowego,
silikatów, keramzytobetonu, karton -gipsu; bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia).
Zakres Usługi nr 59 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych otworów w ścianie oraz wykonanie niezbędnych bruzd do 2 m w ścianie lub suficie,
- wykonanie instalacji hydraulicznej z polipropylenu,
- przygotowanie i wykończenie tylko wykonanej instalacji hydraulicznej w celu podłączenia elementu natynkowego,
-osadzenie, zamocowanie, ustawienie i podłączenie elementów podtynkowych do instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności elementów podtynkowych,
- wykonanie zamknięcia bruzd i otworów przed pracami glazurniczymi lub innymi powierzchniowymi
- zamocowanie, ustawienie, wypoziomowanie i podłączenie elementów natynkowych
do przygotowanych punktów wodnych,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.
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60. MONTAŻ ZESTAW PODTYNKOWY ŚCIANA ŻELBETON** kod 49994279 - dotyczy montażu prysznicowego zestawu podtynkowego
z maksymalnie trzema punktami (do wyboru: mieszacz podtynkowy, wylewka, słuchawka, dysze, panel, deszczownica) w ścianie
lub suficie wykonanym z żelbetonu; bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia). Zakres Usługi nr 60 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych otworów w ścianie,
- wykonanie niezbędnych bruzd do 2 m w ścianie lub suficie,
- wykonanie instalacji hydraulicznej z polipropylenu,
- przygotowanie i wykończenie tylko wykonanej instalacji hydraulicznej w celu podłączenia elementu natynkowego,
- osadzenie, zamocowanie, ustawienie i podłączenie elementów podtynkowych do instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności elementów podtynkowych, wykonanie zamknięcia bruzd i otworów przed pracami
glazurniczymi lub innymi powierzchniowymi oraz zamocowanie, ustawienie, wypoziomowanie i podłączenie elementów
natynkowych do przygotowanych punktów wodnych,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

61. MONTAŻ ZESTAW PODTYNKOWY BEZ KUCIA (ZABUDOWA)** kod 49994280 - dotyczy montażu prysznicowego zestawu
podtynkowego z maksymalnie trzema punktami (do wyboru: mieszacz podtynkowy, wylewka, słuchawka, dysze, panel,
deszczownica) oraz wykonanie zabudowy z G-K do 2,5 m2; bez ostatecznego wykończenia(np. ułożenia płytek, kamienia).
Zakres Usługi nr 61 obejmuje:
- wykonanie instalacji hydraulicznej z polipropylenu,
- przygotowanie i wykończenie tylko wykonanej instalacji hydraulicznej w celu podłączenia elementu natynkowego,
-osadzenie, zamocowanie, ustawienie i podłączenie elementów podtynkowych do instalacji wodnej,
- wykonanie testu szczelności elementów podtynkowych oraz wykonanie zabudowy stelaża GK powierzchni do 2,5 m2 wraz
z wycięciem wymaganych otworów,
- zamocowanie, ustawienie, wypoziomowanie i podłączenie elementów natynkowych
do przygotowanych punktów wodnych,
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.

62. MONTAŻ STEROWNIKA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO*** kod 49994281 dotyczy montażu regulatora temperatury zestawu
grzewczego jednostronnie zasilanego oraz czujnika temperatury w podłodze, będące elementami zestawu grzewczego.
Usługi nr 62 i 63 sprzedawane są tylko łącznie. Zakres Usługi nr 62 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych otworów w ścianie,
- wykonanie niezbędnych bruzd do 1 m w ścianie oraz niezbędnych bruzd w podłodze,
- przeniesienie, przygotowanie lub przeróbka istniejącej instalacji elektrycznej (nie wymagające uprawnień wyższych niż
SEP1) oraz osadzenie puszki elektrycznej oraz oczyszczenie podłogi z pyłu, zabrudzeń oraz gruntowanie x 1,
- zabezpieczenie przewodów i kabli zestawu w rurkami ochronnymi,
- osadzenie instalacji elektrycznej sterownika w przygotowanych bruzdach i otworach,
- podłączenie regulatora temperatury do przygotowanej instalacji elektrycznej,
- zamknięcie wykonanych otworów i bruzd, bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia),
- wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu.
63. UŁOŻENIE I ZATOPIENIE MATY GRZEWCZEJ*** kod 49994282 dotyczy montażu maty grzewczej będącej elementem zestawu
grzewczego. Usługi nr 62 i 63 sprzedawane są tylko łącznie. Zakres Usługi nr 63 obejmuje:
- wykonanie niezbędnych bruzd w ścianie lub podłodze (jeśli potrzeba),
- zabezpieczenie przewodów i kabli zestawu rurkami ochronnymi,
- ułożenie cienkowarstwowej izolacji (jeśli potrzeba, nie dotyczy ułożenia płyt izolacyjnych),
- ułożenie i dostosowanie maty grzewczej do powierzchni,
- osadzenie instalacji elektrycznej mat grzewczych w przygotowanych bruzdach i otworach (jeśli potrzeba) ,
- podłączenie maty grzewczej do przygotowanej instalacji elektrycznej,
-„zatopienie” maty grzewczej zaprawą przeznaczoną do elektrycznego ogrzewania podłogowego oraz zamknięcie
wykonanych otworów i bruzd, bez ostatecznego wykończenia (np. ułożenia płytek, kamienia),
- 3 x pomiar oporności (rezystencji) żyły grzejnej i izolacji za pomocą miernika oraz porównanie pomiaru z wartością podaną
przez producenta i wykonanie dokumentacji (wpis do Karty Gwarancyjnej) - wykonywany po rozłożeniu maty, po ułożeniu
płytek i po fugowaniu, wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie,
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montaż.
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64. MONTAŻ UKŁADANIE GRESU OD 62 CM DO 160 CM (WŁĄCZNIE) – kod 49994311 - dotyczy układania prostego (metoda) gresu o
rozmiarze od 62 - 160 cm (długość liczona po dłuższej krawędzi).
65. MONTAŻ UKŁADANIE GRESU POWYŻEJ 160 CM– kod 49994312 - dotyczy układania prostego (metoda) gresu o rozmiarze powyżej
160 cm (długość liczona po dłuższej krawędzi).
Wyżej opisane Usługi nie dotyczą układania płytek strukturalnych typu „3D” w kształcie innym niż kwadrat lub prostokąt.
Zakres Usług nr 64 – 65 obejmuje:
- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) oraz wyrównanie podłoża bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam) oraz gruntowanie,
- układanie proste (metoda) płytek na powierzchni niezaokrąglonej: ściana, podłoga (oprócz glazury, usługa odnosi się także
do odpływu liniowego), zabudowa wanny lub WC podtynkowe,
- docinanie płytek pod kątem prostym,
- spoinowanie fugą cementowo-wapienną (jeden kolor) oraz oczyszczenie płytek i fugi,
- silikonowanie, impregnowanie gresu (jeśli potrzeba, bezpośrednio po ułożeniu) oraz uprzątnięcie miejsca montażu.

66. MONTAŻ TAPETY GŁADKIEJ WINYLOWEJ NA FLIZELINIE - kod 49994388 – dotyczy montażu produktu „tapeta winylowa na
flizelinie” bez wzoru.
67. MONTAŻ TAPETY WE WZORY WINYLOWEJ NA FIZELINIE - kod 49994389 - dotyczy montażu produktu „tapeta winylowa na
flizelinie” ze wzorem.
68. MONTAŻ TAPETY PAPIEROWEJ GŁADKIEJ - kod 49994390 - dotyczy montażu produktu „tapeta papierowa” bez wzoru.
69. MONTAŻ TAPETY PAPIEROWEJ WE WZORY - kod 49994391 - dotyczy montażu produktu „tapeta papierowa” ze wzorem.
70. MONTAŻ TAPETY Z WŁÓKNA SZKLANEGO - kod 49994392 - dotyczy montażu produktu „tapeta z włókna szklanego”.
71. MONTAŻ TAPETY W DWÓCH RODZAJACH GŁADKIEJ I WE WZORY - kod 49994393 - dotyczy montażu dwóch rodzajów tapet
(bez wzoru i ze wzorem) oraz ich dopasowania (montaż na jednej ścianie tapety we wzory oraz tapety bez wzorów).
72. MONTAŻ BORDIURY - kod 49994394 - dotyczy montażu produktu „bordiura”.
Wyżej opisane Usługi nr 66 – 72 są wykonywane do 3 m wysokości oraz nie dotyczą montażu fototapety oraz tapety do malowania. Usługi nr 66 –
72 nie obejmują rozmontowania elementów wystających ze ściany (np. punktów oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, akcesoriów
łazienkowych, grzejnika, zaworów).
Zakres Usług nr 66 – 72 obejmuje:
- zabezpieczenie pomieszczenia taśmą i folią malarską,
- wypełnienie niewielkich ubytków (głębokość do 5 mm, długość do 10 cm) oraz wyrównanie podłoża bez kucia (jeśli potrzeba),
- oczyszczenie podłoża (np. z zabrudzeń, kurzu, tłustych plam) oraz gruntowanie,
- Usługi nr 66 – 71 – przyklejenie tapety (wskazanej w opisie) do ściany lub Usługa nr 72 - przyklejania paska ozdobnego na
uprzednio położoną tapetę na ścianie.
- uprzątnięcie miejsca montażu.

73. Usługa Dojazdu do Miejsca Montażu kod 49994287, 49994287, 49994293, 49994294, 49994295, 49994296, 49994297, 49994298
lub 49994395 - do ceny Usługi doliczony jest dojazd Wykonawcy do miejsca montażu w odległości do 10 km od Sklepu liczonej wg
Google Maps (odległość liczona w jedną stronę). Dojazd poza strefę 10 km od Sklepu liczonej wg Google Maps, podlega opłacie
zgodnej z tabelą poniżej. Odległość będzie zaokrąglana w górę do pełnych 10 km od sklepu do miejsca montażu. 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.
Koszt
dojazdu
w 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;
zależności od strefy:
do 70 km - 120 zł; do 80 km - 140 zł; do 90 km - 160 zł
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Usługa Pomiaru wykonywana jest w miejscu, w którym ma zostać wykonana Usługa. Wykonawca wykonuje usługę we
własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Cena Usługi Pomiaru wynosi 119 zł brutto oraz koszty dojazdu (wg cennika
Usługi nr 73). Usługa obejmuje wypełnienie przez Wykonawcę dokumentu „Protokół Wykonania Usługi Pomiaru/Konsultacji”,
który uwzględnia wykonanie:
- rysunku pomiarowego pomieszczenia z opisem,
- oceny stanu i warunków: miejsca montażu, istniejących instalacji (kanalizacyjnej, elektrycznej, wodnej i grzewczej), ścian,
podłogi zuwzględnieniem zagrożeń i ograniczeń,
- szacunkowej listy materiałów i produktów niezbędnych do wykonania Usług Montażowych (w tym podanie niezbędnych
parametrów
produktowych np. wymiar, moc urządzenia),
- szacunkowej listy Usług Montażowych niezbędnych do wykonania w miejscu montażu,
- rekomendacje prac nieznajdujących się w ofercie Leroy Merlin, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania Montażu
(prace te podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę).
Usługa Konsultacji wykonywana jest w miejscu, w którym ma zostać wykonana Usługa. Wykonawca wykonuje usługę we
własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność. Cena Usługi Konsultacji wynosi 50 zł brutto oraz koszty dojazdu (wg cennika
Usługi 66).Usługa obejmuje wypełnienie przez Wykonawcę dokumentu „Protokół Wykonania Usługi Pomiaru/Konsultacji”,
który uwzględnia wykonanie:
- oceny stanu i warunków: miejsca montażu, istniejących instalacji (kanalizacyjnej, elektrycznej, wodnej i grzewczej), ścian,
podłogi zuwzględnieniem zagrożeń i ograniczeń,
- szacunkowej listy materiałów i produktów niezbędnych do wykonania Usług Montażowych (w tym podanie niezbędnych
parametrów produktowych np. wymiar, moc urządzenia),
- szacunkowej listy Usług Montażowych niezbędnych do wykonania w miejscu montażu,
- rekomendacje prac nieznajdujących się w ofercie Leroy Merlin, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania Montażu
(prace te podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę).
Szacunkowe listy materiałów, produktów i Usług Montażowych mogą ulec zmianie również po wykonaniu wizualizacji
pomieszczeniasporządzonej przez Projektanta w sklepie Leroy Merlin. Produkty i usługi montażowe, Klient zobowiązany jest
zakupić w Leroy Merlin przed dniem planowanego wykonania Usługi montażu. W przypadku dokonania zmian w
pomieszczeniu po wykonaniu Usługi Konsultacji lub Usługi Pomiaru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o
tym Wykonawcę oraz Sklep (przed ustalonym dniem wykonania Usług montażowych). Brak zgłoszenia dokonanych zmian
w pomieszczeniu, może skutkować niemożliwością prawidłowej realizacji Usług montażowych i odstąpieniem Wykonawcy
od realizacji Usługi Montażu.
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