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Usługa „MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M2 STANDARD” objęta niniejszym dokumentem wykonywana jest  
wewnątrz budynków z produktów zakupionych w sklepie Leroy Merlin (dalej: „Usługa”). Usługa poprzedzona jest 
obowiązkowym wykonaniem Usługi Pomiaru zgodnie z opisem poniżej, w miejscu, w którym ma zostać wykonana Usługa 
oraz sporządzeniem wizualizacji pomieszczenia wykonanej przez Leroy Merlin w ramach usługi projektowania (szczegóły 
usługi projektowania w Regulaminie Usługi Projektowania dostępnym na www.leroymerlin.pl lub w Sklepie). 
 
Wykonawca wykonuje Usługę Pomiaru we własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność, a cena usługi wynosi 119 zł brutto 
oraz koszty dojazdu (wg cennika poniżej). Usługa Pomiaru 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  z uwzględnieniem 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).  
 
Szacunkowa lista materiałów, produktów i Usług Montażowych może ulec zmianie również po wizualizacji pomieszczenia 
sporządzonej 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 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. 
 

Do ceny Usługi oraz Usługi Pomiaru 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 
zależności od strefy: 

   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 

 
Usługa 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 Usług 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. 
 
Usługi dodatkowe podlegają odrębnej i indywidualnej wycenie przeprowadzonej przez Wykonawcę. Wykonawca jest 
zobowiązany  poinformować Klienta o takich usługach niezwłocznie po ich identyfikacji i przed przystąpieniem do ich 
wykonania, uzgodnić warunki ich wykonania, oraz potwierdzić 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.   
 
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. 
 
* 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. Opisane Usługi nie obejmują demontażu i montażu 
„nowych” produktów oraz wykonania otworów w celu ponownego zamocowania (osobne Usługi). 
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Usługa MONTAŻ ŁAZIENKI – PAKIET USŁUG ZA M2 STANDARD (liczona powierzchnia podłogi) obejmuje wykonanie 

następujących prac : 

 
1. WYKONANIE HYDROIZOLACJI, zgodnie z opisem poniżej: 

1.1. WYKONANIE HYDROIZOLACJI FOLIA W PŁYNIE dotyczy wykonania hydroizolacji w miejscach wrażliwych na przenikanie 
wilgoci np. pod instalacją brodzika, wanny. Zakres  pracy nr 1.1. obejmuje wykonanie hydroizolacji przy użyciu jednoskładnikowej 
folii w płynie do 5m2 i uprzątniecie miejsca montażu.  

 
1.2. WYKONANIE HYDROIZOLACJI TAŚMA USZCZELNIAJĄCA dotyczy wykonania hydroizolacji w miejscach wrażliwych na 
przenikanie wilgoci np. łączenia ściany z posadzką, na krawędziach, w miejscach dylatacji i przejść rur. Zakres pracy nr 1.2. 
obejmuje wykonanie hydroizolacji przy użyciu taśmy uszczelniające do 6m i uprzątniecie miejsca montażu.  

 
2. UKŁADANIE PŁYTEK, WYCIĘCIE 5 OTOWORÓW ORAZ SZLIFOWANIE DO 3 M PŁYTEK POD KĄTEM 45˚ z wyłączeniem 

płytek  strukturalnych typu „3D” w kształcie innym niż kwadrat lub prostokąt, zgodnie z opisem poniżej: 

2.1. UKŁADANIE PROSTE GLAZURY* (bez względu na rozmiar) oraz UKŁADANIE PROSTE GRES/KLINKIER DO 60 cm* dotyczy 
układania prostego (metoda): gresu, płytek podłogowych, płytek elewacyjnych, płytek klinkierowych elewacyjnych o rozmiarze do 
60 cm (długość liczona po dłuższej krawędzi).  Zakres pracy nr 2.1. 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. 

2.2. WYCIĘCIE  5 OTWORÓW W PŁYTCE  dotyczy wykonania 5 otworów (np. pod gniazdko, baterię) w: glazurze, gresie, płytce 
elewacyjnej, płytek podłogowej, płytce klinkierowej elewacyjnej, kamieniu dekoracyjnym wykonanym z betonu lub gipsu, 
mozaice, listwie. Zakres pracy nr 2.2. obejmuje: wycięcie 5 otworów w płytce za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
uprzątniecie miejsca montażu. 
 
2.3. SZLIFOWANIE DO 3 M PŁYTEK POD KĄTEM 45˚ dotyczy wykonania szlifowania do 3 m, pod kątem 45˚za pomocą 
specjalistycznego sprzętu: glazury, gresu, płytek podłogowych, płytek elewacyjnych, płytek klinkierowych elewacyjnych o 
rozmiarze do 60 cm. 

Zakres pracy nr 2.3 obejmuje: wykonanie szlifowania płytek oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

 
3. MALOWANIE ŚCIAN ORAZ SUFITU* dotyczy dwukrotnego malowania ściany lub sufitu na jeden lub dwa kolory (ilość 

kolorów dotyczy jednego pomieszczenia). Zakres Usług nr 3 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,  

 - dwukrotne malowanie ścian i sufitu oraz uprzątniecie miejsca montażu. 
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4. MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ WISZĄCEJ lub MONTAŻ LUSTRA Z OŚWIETLENIEM (KOMPLET) - do wyboru Usługa 4.1. 

lub 4.2., zgodnie z opisem poniżej:  

4.1. MONTAŻ SZAFKI ŁAZIENKOWEJ WISZĄCEJ dotyczy montażu szafki łazienkowej wiszącej oraz w razie konieczności 
montaż oświetlenia (komplet). Zakres pracy nr 4.1. obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba),  
- montaż korpusu oraz frontu szafki oraz elementów wyposażenia (np. gałki, uchwyty, zawiasy, amortyzatory, 
szuflady, półki) 
- ustawienie, wypoziomowanie, montaż szyny (jeśli potrzeba), przymocowanie szafek górnych do ściany lub szyny, 
- podłączenie szafki do przygotowanej instalacji elektrycznej, wykonanie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, 
testowe uruchomienie i instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie 
miejsca montażu. 

4.2. MONTAŻ  LUSTRA Z OŚWIETLENIEM  dotyczy montażu zestawu lustra z oświetleniem (komplet).  
Zakres pracy nr 4.2. obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań,  
- przymocowanie, ustawienie i wypoziomowanie lustra oraz elementów kompletu (oświetlenia), 
- podłączenie oświetlenia do przygotowanej instalacji elektrycznej, 
- wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego i  testowe uruchomienie, 
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

 
5. MONTAŻ UMYWALKI lub SZAFKI Z UMYWALKĄ (KOMPLET) oraz MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ UMYWALKOWEJ  - 

do wyboru Usługa 5.1. lub 5.2. oraz wykonanie Usługi 5.3., zgodnie z opisem poniżej: 

5.1.  MONTAŻ UMYWALKI dotyczy montażu umywalki do ściany. Zakres pracy nr 5.1. obejmuje: 
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba),  
- montaż umywalki 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. 

5.2. MONTAŻ SZAFKI Z UMYWALKĄ (KOMPLET) dotyczy montażu szafki stojącej (bez blatu) wraz z montażem umywalki 
wpuszczonej w blat lub posadowionej na blacie. Zakres pracy nr 5.2. obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba),  
- montaż korpusu oraz frontu szafki oraz elementów wyposażenia (np. gałki, uchwyty, zawiasy, amortyzatory, 
szuflady, półki) 
- ustawienie, wypoziomowanie, regulacja nóżek, 
- montaż umywalki w dostosowaną szafkę lub na blacie, 
- montaż syfonu i jego elementy np. automatyczny korek,  
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie, 
- podłączenie umywalki do przygotowanej instalacji kanalizacyjnej i wykonanie testu szczelności, 
- uprzątniecie miejsca montażu. 

5.3. MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ UMYWALKOWEJ dotyczy montażu baterii umywalkowej w przygotowane otwory, nie 
wymagającej wykonania zabudowy. Zakres pracy nr 5.3. obejmuje: 

- montaż baterii natynkowej umywalkowej oraz elementów kompletu (np. wylewka, słuchawka) w przygotowane 
otwory,  
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,  
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,    
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu. 
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6. MONTAŻ URZĄDZANIA DO KĄPIELI - do wyboru jedna Usługa od 6.1. do 6.5., zgodnie z opisem poniżej: 

6.1.  MONTAŻ KABINY ORAZ BRODZIKA dotyczy montażu kabiny prysznicowej (bez hydromasażu) oraz brodzika (bez wykonania 
jego zabudowy). Zakres pracy nr 6.1. 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. 

6.2. MONTAŻ DRZWI LUB ŚCIANEK NATRYSKOWYCH dotyczy montażu drzwi lub ścianek prysznicowych (bez montażu odpływu 
liniowego ).  Zakres pracy nr 6.2. obejmuje: 

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

6.3. MONTAŻ BRODZIKA (bez kabiny) dotyczy montażu brodzika (nie dotyczy odpływu liniowego, bez wykonania jego zabudowy).  
Zakres pracy nr 6.3. obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba), montaż brodzika, elementów kompletu oraz montaż 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. 

6.4. MONTAŻ WANNY (bez zabudowy) dotyczy montażu wanny bez hydromasaż (bez wykonania zabudowy). 
Zakres pracy nr 6.4. obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba), montaż wanny, elementów kompletu oraz montaż 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. 

6.5. MONTAŻ WANNY Z ZABUDOWĄ (bez hydromasażu) 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 pracy nr 6.5. obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba),  montaż wanny, elementów kompletu oraz montaż 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. 
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7. MONTAŻ NATYNKOWEJ ARMATURY DO KĄPIELI - do wyboru jedna z Usług od 7.1.do 7.4., zgodnie z opisem: 

7.1. MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ dotyczy montażu baterii natynkowej wraz z elementami natryskowymi bez względu na jej 
rodzaj (np. stojąca, ścienna, wannowa, natryskowa, termostatyczna, specjalna); bez konieczności wykonywania: otworów, 
zabudowy. 
Zakres pracy nr 7.1. obejmuje: 

- montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu (np. wylewka, słuchawka) w przygotowane otwory,  
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,  
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,  
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

7.2. MONTAŻ BATERII NATYNKOWEJ I ZESTAWU NATRYSKOWEGO dotyczy montażu baterii natynkowej oraz zestawu 
natryskowego bez względu na rodzaj (np. zestaw punktowy, przesuwny, bateria stojąca, ścienna); bez konieczności wykonywania 
otworów, zabudowy.  
Zakres pracy 7.2. obejmuje: 

- montaż baterii natynkowej wraz z elementami kompletu w przygotowane otwory,  
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań i 
elementów zestawu natryskowego (np. słuchawka,  drążek, uchwyt), 
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,  
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,    
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu 

7.3. MONTAŻ KOLUMNY PRYSZNICOWEJ dotyczy montażu baterii natynkowej wraz z kolumną prysznicową. Zakres pracy nr 7.3. 
obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (np. 
uchwyty, drążki),  
- montaż baterii natynkowej oraz elementów kompletu w przygotowany otwór,  
- montaż kolumny prysznicowej wraz z elementami kompletu (np. wężyki, uchwyty, drążki, słuchawki, 
deszczownica), 
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,      
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie, 
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

7.4. MONTAŻ PANEL PRYSZNICOWY  dotyczy montażu panelu prysznicowego. Zakres pracy nr 7.4. obejmuje: 
- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (np. 
uchwyty, drążki),  
- montaż panel prysznicowy oraz elementów kompletu (jeśli potrzeba np. uchwyty, drążki, słuchawki, 
deszczownica), 
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej,      
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie,  
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie (jeśli potrzeba) oraz uprzątniecie miejsca montażu.  

8. MONTAŻ GRZEJNIKA* dotyczy montażu grzejnika łazienkowego, dekoracyjnego i stalowego, zgodnie z opisem poniżej. 
Zakres pracy nr 8 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 grzejnika do przygotowanej instalacji grzewczej,  
- zamocowanie, ustawienie i wypoziomowanie, 
- wykonanie testu szczelności i odpowietrzenie oraz uprzątniecie miejsca montażu.  

9. MONTAŻ URZĄDZENIA SANITARNEGO - do wyboru jedna z Usług od 9.1.do 9.6, zgodnie z opisem poniżej: 

9.1. MONTAŻ WC KOMPAKT dotyczy montażu WC kompakt nie wymagające wykonania zabudowy. Zakres prac nr 9.1.  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, 
- montaż elementów urządzenia (np. deska sedesowa, zestaw spłukujący), 
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej, 
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu. 
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9.2. MONTAŻ PISUARU (BEZ ZABUDOWY) dotyczy montażu pisuaru nie wymagający wykonania zabudowy. Zakres prac nr 9.2. 
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), 
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej, 
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

9.3. MONTAŻ BIDETU (BEZ ZABUDOWY) dotyczy montażu bidetu nie wymagający wykonania zabudowy. Zakres prace nr 9.3. 
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), 
- montaż niezbędnych zaworów oraz podłączenie do przygotowanej instalacji wodnej, 
- silikonowanie, wykonanie testu szczelności oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

9.4. MONTAŻ WC PODTYNKOWY dotyczy montażu miski, stelaża, przycisku oraz wykonania jego zabudowy z GK o powierzchni 
do 2 m2  (bez wnęk). Zakres prac nr 9.4. 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 niezbędnych zaworów oraz 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. 

9.5. MONTAŻ  BIDET ZE STELAŻEM dotyczy montażu bidetu, stelaża, przycisku lub baterii oraz wykonanie jego zabudowy  z GK o 
powierzchni do 2 m2  (bez wnęk). Zakres prac 9.5. 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, 
- montaż niezbędnych zaworów 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. 

9.6. MONTAŻ  PISUARU ZE STELAŻEM dotyczy montażu pisuaru, stelaża, przycisku lub baterii i elementów natryskowych oraz 
wykonanie jego zabudowy  z GK o powierzchni do 2 m2 (bez wnęk). Zakres prac nr 9.6. 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, niezbędnych zaworów 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. 
- montaż deski sedesowej (jeśli potrzeba), 
- wykonanie testu szczelności, silikonowanie oraz uprzątniecie miejsca montażu. 
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10. PODŁACZENIE PRALKI  (bez zabudowy) dotyczy montażu pralki, bez wykonania jej zabudowy, zgodnie z opisem poniżej: 
Zakres prac nr 10 obejmuje: 

- demontaż blokad, ustawienie i wypoziomowanie pralki, 
- montaż niezbędnych zaworów i podłączenie urządzenia do przygotowanej instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz 
elektrycznej, 
- wykonanie testu szczelności, bezpieczeństwa elektrycznego i testowe uruchomienie, 
- instruktaż dotyczący bezpiecznego używania urządzenia oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

 
11. MONTAŻ 2 PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH dotyczy montażu 2 wybranych punktów oświetleniowych np. żyrandol, 

plafon, lampa, kinkiet, halogen, bez względu na miejsce np. oświetlenie sufitowe, obok lustra, pod szafkowe . Zgodnie z 
opisem poniżej: 
Zakres prac nr 11 obejmuje: 

- wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż zamocowań (jeśli 
potrzeba), 
- montaż 2 punktów oświetleniowego wraz z akcesoriami oświetleniowymi (np. ramka, maskownica do kabli, 
oprawa) 
- 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. 

 
12. MONTAŻ 5 AKCESORII ŁAZIENKOWYCH  dotyczy montażu 5 wybranych akcesoriów łazienkowych tj. haczyk, wieszak, 

półka łazienkowa, koszyk, uchwyt, szczotka, mydelniczka, kubek lub zawieszenie lustra , bez wykonania podłączenia do 
instalacji, zgodnie z opisem poniżej: 
Zakres prac nr 12 obejmuje: wykonanie niezbędnych nawiertów w podłożu lub dostosowanie istniejących oraz montaż 
zamocowań; przymocowanie, ustawienie i wypoziomowanie akcesoria lub lustra oraz uprzątniecie miejsca montażu. 

 


