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A. CZĘŚĆ OPISOWA PFU

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót
budowlanych w zakresie remontu dachu budynku Domu Kultury „KADR”przy ul. W. Rzymowskiego
32 w Warszawie, dz. Mokotów (dz. ewid. nr 5/8 z obrębu 1-04-11).
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Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu prac niezbędnych dla utrzymania
w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości w rozumieniu art. 61 pkt 1 prawa
budowlanego.

Podstawą niniejszego opracowania jest między innymi „Ekspertyza techniczna dotycząca stanu
technicznego dachu budynku Dom Kultury „KADR”przy ul. Rzymowskiego 32” autorstwa mgr inż.
Ryszarda Klatt (Roof Consulting) z 22.12.2020 r. oraz protokół obowiązkowej kontroli stanu
obiektu, które może być użyta jedynie w celu uszczegółowienia zakresu prac opisanych w punkcie
1.3,

Zakres zamówienia obejmuje:
e wykonanie dokumentacji projektowej, a także o ile będzie taka potrzeba dokumentacji

warsztatowej. W skład wskazanej dokumentacji wchodzi co do zasady projekt budowlany,
projekt wykonawczy i przedmiar robót; natomiast w przypadku braku konieczności
uzyskania pozwolenia na budowęlub zgłoszenia robót: plany, rysunki lub inne dokumenty
umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz
uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, przedmiar robót oraz projekty,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
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e wykonanie robót budowlanych objętych remontem,
e przygotowanie dokumentów odbiorowych (protokoły, deklaracje zgodności, oceny

techniczne, certyfikaty itp.).

1.1. Opis ogólny budynku

Budynek przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie o funkcji usługowej z zakresu usług
kultury o czterech kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej. Główne wejście do
budynku zlokalizowano od narożnika ulic Cybernetyki i Rzymowskiego. Od ulicy
Rzymowskiego umieszczono wejścia piesze dla użytkowników, natomiast wejście
techniczne, dostawyi wjazd do parkingu podziemnego zlokalizowano od ulicy Orzyckiej.
Budynek posiada dwa główne trzony komunikacji pionowej. Klatka schodowa KL1 wrazz
windą W1 umieszczona jest w pobliżu wejścia głównego i zapewnia użytkownikom dostęp
na wszystkie poziomy. Winda W1 przystosowana jest do przewozu mebli i osób na
noszach. Klatka schodowa KL2 wraz z windą W2 powiązana jest ze strefą sali

widowiskowej. Powyżej pierwszego piętra budynek przyjmuje w planie formę litery V. Dwa

główne skrzydła budynku, są odchylone w planie o kąt 5,5%. To odchylenie pozwala
wygospodarować pomiędzy nimi przestrzenie dziedzińców. Wysokość budynku wynosi ok.

18,72 m n.p.t.
Wyjście na dach przez wyłaz pełniący jednocześnie funkcje klapy oddymiającej
zlokalizowany w klatce schodowej KL1. Na płaskim dachu zlokalizowano urządzenia
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, osłonięte systemowymi żaluzjami aluminiowymi
redukującymi hałas.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do podziemnego zbiornika retencyjnego
umiejscowionego pod rampą wjazdowądo parkingu.
Konstrukcję nośną budynku stanowi monolityczny ustrój przestrzenny, żelbetowe płyty
stropowe krzyżowe zbrojone oparte na słupach i ścianach-tarczach żelbetowych.
Połać dachu wykonano w konstrukcji stalowej i stalowo-żelbetowej (płyta żelbetowa na
szalunku w postaci blachy profilowanej współpracującej). Konstrukcja stalowa dachu
znajduje się pomiędzy osiami 1 i 3, stalowo-żelbetowa (ze względów akustycznych
i obciążeniowych) pomiędzy osiami4 i 6. Obydwa typy połaci zaprojektowano na tej samej
konstrukcji nośnej. Podciągi stalowe (dwuteowe belki ażurowe 550Ai dwuteowe belki 600
wzdłuż osi litrowych) i dochodzące do nich płatwie stalowe (belki dwuteowe 360 i 500) a
na nich blacha trapezowa TR 85.280.1120 grubości 1,25mm oraz blacha profilowana
współpracująca z nadbetonem gr. 12 cm (blacha profilowana cofrastra 40 o wysokości
fałdy 40mm i grubości 0,75mm). Stal promowa 18G2.
Do obliczeń przyjęto obciążenia od urządzeń na dachu w wysokości 5,0 kN/m? na płatwie
stalowe oraz 3,0 kN/m2 na dźwigary stalowe.
Dach RE 30, konstrukcja + przekrycie, zabezpieczenie poprzez malowanie farbami
ognioochronnymi.
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W niniejszym opracowaniu używane będą oznaczenia poszczególnych części dachu
(zgodnie z projektem archiwalnym) wg poniższego szkicu.

ul. Rzymowskiego :

LEGENDA POWIERZCHNIE DACHU

STO1
STROPODACH ŻELBETOWY
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dla wykonawców
zainteresowanych złożeniem oferty.
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediówna czas realizacji umowy oraz
wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy.
Należy, w miarę możliwości, stosować materiały tego samego typu i producenta co już
wbudowane w obiekt . Dopuszcza się stosowanie materiałów i technologii zamiennych,
równoważnych o nie gorszych właściwościach, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiającego (w sposób nieograniczający zasad uczciwej konkurencji).
Podział na Etapy opisany został po opisie zakresu poszczególnych prac, na końcu punktu
1.3

1.3. Zakres robót

Podstawowy zakres przewidywanych prac zestawiono w oparciu o wyżej przywołane
opracowania i zawiera:

U1. Uszczelnienie styku pomiędzy obróbkami blacharskimi na narożnikach dachu D01
od strony ul. Rzymowskiego.

e Problem: Szczelina na styku wzajemnie prostopadłych obróbek.
e Do uszczelnienia użyć izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV,

nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej.
e Przedmiar: dwa odcinki długości ok. 60 cm i szerokości 20 cm każdy.

jez
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U2. Uszczelnienie styku dwóch sąsiednich arkuszy blachy trapezowej w środkowej
części dachu D01.

e Problem: Zbyt krótko docięty arkusz blachy — brak zakładuo jeden „trapez” na
sąsiadujący arkusz.

e Należy odkręcić blachowkręty na styku sąsiadujących arkuszy. Pod blachę
trapezową, pomiędzy kolejnymi „trapezami” ułożyć dodatkowy arkusz blachy
(grubości 1,25mm) o szerokości 50 cm i długości 1060 cm uformowanejwkształcie
litery U z ramionami długości 25mm. W przypadku stosowania krótszych arkuszy
należy w miejscu zakładu ułożyć taśmę butylową do zastosowań dekarskich
szerokości 30 mm. Po montażu dodatkowej blachy należy ponownie dokręcić
blachowkręty mocujące blachę trapezową. Widoczną na fotografii ostrą krawędź
należy przygiąć na sąsiednią i połączyć je dodatkowo blachowkrętami.

« Przedmiar: arkusz blachyoszerokości 60 cmi długości 1060 cm,

U3. Uszczelnienie styków kolejnych arkuszy obróbek blacharskich wzdłuż krawędzi
dachu DO1 od strony ul. Rzymowskiego oraz wzdłuż ogniomurków.

e Problem: Kolejne arkusze blachy łączone na zakład wykazują wzajemne
odkształcenia. Wykrępowane zamki kolejnych arkuszynie zostały zamknięte.

e Należy odkręcić blachowkręty na styku sąsiadujących arkuszy, ułożyć między
blachami taśmę butylową do zastosowań dekarskich szerokości 30 mm, ponownie
połączyć obróbki na blachowkręty z zamknięciem zamków. Ponadto jedna z obróbek
wzdłuż ogniomuru (w górnej części) wymaga wymiany z uwagi na brak szczelności
wykonania — fotografia poniżej.

e Przedmiar: długość obróbekdo przełożenia wzdłuż ul. Rzymowskiego — 56m, wzdłuż
ogniomurów — 2 x 10,6m; obróbka dodatkowa 30cm x 120 cm.
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U4. Uszczelnienie wcięcia (wydry) w warstwie ociepleniowej ogniomurków wzdłuż ul.
Cybernetyki.

e Problem: Obróbki na styku połaci dachowej i ogniomurów zostały wcięte w warstwę
styropianu ale w ich dolnej części nie wykrępowano odpowiednio blachy.

e Należy wyizolować wcięcie w dolnej wydry,przy użyciu izolacji powłokowej odpornej
na promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny
zbrojącej.

e Przedmiar: dwa miejsca o powierzchni 3x (10x10 cm?) każde.>e m

K USZCZELNIENIA
ORSET SEE:

BRA USZCZELNIENIE
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U5. Reprofilacja koryt dachów D01 (U5b) i DO2 (U5a) wzdłuż ul. Rzymowskiego przy
użyciu papy termozgrzewalnej z wymianą wpustów.

e Problem: Odprowadzenie wód opadowych z dachu DO1 odbywa się za
pośrednictwem 4. wpustów a z dachu DO2 - 3. wpustów. W koryta występują
zastoiska wody. Ponadto w końcowym fragmencie koryta dachu DO1, od ul.

Cybernetyki stwierdzono nieszczelności zgrzewów papy na powierzchni "1m” oraz
nieszczelność na styku papy i wpustów oraz lekkie zawyżenie wpustów względem
powierzchni papy.

e Należy zdemontować warstwę ocieplenia ogniomuru na wysokości umożliwiającej
dogrzanie papy do konstrukcji we fragmencie od ul. Cybernetyki (50 cm). Należy
zdemontować wpusty. Dokonać reprofilacji podłoża w celu głębszego osadzenia
wpustów i likwidacji miejsc powstawania zastoin, osadzić wpusty i zgrzać ich
kołnierze z papą. W wycenie należy przewidzieć konieczność dostarczenia nowych
wpustów DN 125. W miejscach dokonywanych ingerencji w papę należy uzupełnić ją
do istniejącego stanu. Na całej długości koryta należy dogrzać dodatkowy arkusz

papy wierzchniego krycia. Przed dogrzaniem dodatkowych warstw papy,
powierzchnię istniejącej papy należy oczyścić zosadów przy użyciu myjki
ciśnieniowej, zmacerować/ zagruntować i dopiero przystąpić do dogrzania pasków
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o szerokości 1 m. W dalszej kolejności
przystąpić do odtworzenia izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną. Należy

przewidzieć konieczność tymczasowego demontażu pionowej blachy zamykającej
dachu DO1.

e Przedmiar: Na dachu DO1 występują trzy miejsca występowania zastoisk
o orientacyjnych długościach 2m + 4m + 4m oraz miejsce nieszczelności zgrzewów
im x lm. Na dachu DO2 występują dwa miejsca zastoisk o orientacyjnych
długościach 4m + 4m. Długość koryt: DO1-56 m, DO2—40 m.

11
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U6. Uszczelnienie fragmentu dachu DO2 od strony ul. Cybernetyki przy użyciu papy
termozgrzewalnej.

e Problem: W okolicy pomieszczenia 304 stwierdzono przecieki z dachu. W narożniku
dachu DO2 od ul. Cybernetyki, bezpośrednio nad miejscem znajduje się fragment
dachu dodatkowo obciążony masztem instalacji odgromowej co powoduje
niewielkie zagłębienie. W ramach tymczasowego zabezpieczenia tego miejsca na
zimę wykonane zostały powierzchniowe doszczelnienia styku wyprawy elewacyjnej
ogniomuru i powierzchni papy przy użyciu uszczelniacza dekarskiego, który uległ
odspojeniu wraz z warstwą wyprawy.

e Należy zdemontować warstwę ocieplenia z ogniomuru i kominów występujących na
fragmencie dachu od ogniomuru do żaluzji (10x10 m?), na wysokości umożliwiającej
dogrzanie papy do konstrukcji (zakłada się "50cm) we fragmencie od ul. Cybernetyki
i Orzyckiej. Tymczasowo przestawić maszt instalacji odgromowej. Wyprofilować
prawidłowy spadek na tym fragmencie poprzez dogrzanie dodatkowego arkusza

papy o powierzchni *1,5m x 1,5m. Na odkrytym styku ogniomuru i powierzchni
dachu należy dogrzać dodatkową warstwę papy wywijając ją min. 30 cm na
ogniomur i kominy. Przed dogrzaniem dodatkowych warstw papy, powierzchnię
istniejącej papy należy oczyścić zosadów przy użyciu myjki ciśnieniowej,
zmacerować / zagruntować i dopiero przystąpić do dogrzania pasków papy
termozgrzewalnej wierzchniego krycia. Należy odtworzyć izolację termiczną wrazz
wyprawą elewacyjną.

e Przedmiar: długość demontowanego ocielenia ok. 40m, powierzchnia dachu
10x10=100 m”, powierzchnia zastoiska przy maszcie 1,5m x 1,5m
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U7. Renowacja dachu DO2 przy użyciu masy asfaltowo-kauczukowej do renowacji
pokryć dachowych.

e Problem: Na dachu DO2 zainstalowano dużą ilość urządzeń technicznych co
uniemożliwia ułożenie dodatkowej warstwy papu bez konieczności demontażu
urządzeń wentylacji. Stwierdzono drobne nieszczelność na stykach papy.

e Należy oczyścić powierzchnię dachu DO2 z osadów przy użyciu myjki ciśnieniowej,
zmacerować / zagruntować (zgodnie z zaleceniami producenta masy). Następnie
ułożyć dwie warstwy masy uszczelniającej asfaltowo-kauczukowa średnio
modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic, przeznaczonym do
renowacji pokryć papowych na zimno. W wierzchnią warstwę należy zatopić
posypkę mineralną. Przy użyciu tej masy należy również uszczelnić elementy
znajdujące się na tym dachu, tj. postumenty, fundamenty urządzeń wentylacyjnych,
styki konstrukcji wsporczych z papą, itp.

e Przedmiar: powierzchnia dachu DO2 przeznaczona do renowacji (bez fragmentu
naprawianego wg. punktu U6): 10x30=300m?.
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U8. Ułożenie dodatkowych obróbek na warstwie cegły wieńczącej ogniomury dachach
DO2 i DO3.

e Problem: Stwierdzono miejscowe wykruszenia fug mogące powodować
przedostawanie się wód opadowych w warstwy muru. Na fragmencie ogniomuru od
strony ul. Cybernetyki wykonano już dodatkowe obróki a na części były

zaprojektowane w projekcie podstawowym.
e Należy wykonać obróbki z blachy stalowej, ocynkowanej 0,7 mm, szerokości 60 cm,

łączonej na rąbek stojący. Przed przystąpieniem do prac właściwych należy
przewidzieć konieczność demontażu dwóch rzędów kolców zamontowanych przeciw
ptakom i ich ponowny montaż na nowych obróbkach.

e Przedmiar: blacha ocynkowana 0,7 mm, szerokości 60cm, długość murków na dachu
DO2 — 5,10+5,20=10,30m, na DO03 — 18+20=38m,

U9. Likwidacja kominków wentylujących przestrzeń izolacji termicznej pod papą dachy
DO2.

e Problem: Zamontowano ok. 20 kominków, które wg ekspertyzy „w okresie zimy z

uwagi na zmianę rozkładu temperatury powodują zasysanie zimnego i wilgotnego
powietrza do wnętrza przegrody”.

e Należy zdemontować kominki i wykonać miejscowe naprawy poprzez doklejenie łat
z papy termozgrzewalnej wielkości ok. 70cm x 70cm. Przed dogrzaniem
dodatkowych warstw papy, powierzchnię istniejącej papy należy oczyścić z osadów

przy użyciu myjki ciśnieniowej, zmacerować/ zagruntować.
e Przedmiar: należy przyjąć 20 miejsc 70cm x 70cm,
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U10. Uszczelnienieprzejścia instalacji elektrycznej przez ścianę na dachu D02.

e Problem: W ekspertyzie stwierdzono „przyczyną przecieku z poziomu dachu D-03

jest brak prawidłowego uszczelnienia przejścia kabli przez ścianę budynku.” w

okolicy drabinki na dach DO2.

e Należy zdemontować warstwę ocieplenia ściany w obrębie przejścia instalacyjnego
(zakłada się 30cm x 30cm) aby dotrzeć do konstrukcji ściany. Następnie należy
zgodnie z wytycznymi producenta izolacji bezszwowej przygotować podłoże i

wykona uszczelnienie przy użyciu izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie
UV, nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej. Dopuszcza się
montaż systemowych kołnierzy uszczelniających do przejść kablowych. W dalszej
kolejności należy odtworzyć warstwę izolacji termicznej wraz z wyprawą elewacyjną.

e Przedmiar: odkrywka 30cm x 30cm.

U11 Uszczelnienie kominków kanalizacyjnych na dachu DO1.

e Problem: Zgodnie z ekspertyzą stwierdzono „nieprawidłowy sposób uszczelnienia
kominka wentylacyjnego |(...) odspojenie izolacji wodochronnej od kominka
wentylacyjnego.” na dachu DO1. Na części blaszanej zamontowane zostały
systemowe kołnierze do uszczelniania przejść kanalizacyjnych.

e Należy zdemontować część kominków PCV wystającą nad poziom blachy.
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Zdemontować blachę trapezową w obrębie kominków poprzez odkręcenie
blachowkrętów. Dokonać inspekcji szczelności i w razie potrzeby wykonać
uszczelnienie przy użyciu izolacji bezszwowej przygotować podłoże i wykona
uszczelnienie przy użyciu izolacji powłokowej odpornej na promieniowanie UV,

nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej. Następnie należy
odtworzyć zdemontowane wcześniej części blachy i kominków. Wszystkie połączenia
rur PCV uszczelnić kitem dekarskim. Należy przewidzieć konieczność uszczelnienia 6.

„kominów”blaszanych przy użyciu kitu dekarskiego.
e Przedmiar: wywiewki kanalizacyjne —5szt., „kominy” blaszane—6 szt.

U12. Montaż zabezpieczenie przed ptakami w postaci siatki polietylenowej nad częścią
techniczną dachu DO2 oraz małym dachem nad powierzchnią śmietnika DO2.

e Problem: Nad fragmentem części technicznej dachu zamontowano siatki. Nie

zabezpieczyło to jednak, w zadawalający sposób, przed bytowaniem ptaków.
e Należy zdemontować istniejące siatki i zamontować nowesiatki (obejmujące całość

urządzeń posadowionych na tym dachu, mocowanych w sposób trwały i bezpieczny
bez wpływu na szczelność połaci) o oczku 2+3 cm, wykonanez plecionych żyłek

polietylenowych odpornych na działanie promieni UV. W siatkach należy
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zamontować suwaki długości 2 m umożliwiające przejście techniczne.
Zdemontowane siatki należy złożyć do ponownego użycia. W wycenie należy
przewidzieć czyszczenie powierzchni dachu DO2 oraz daszku nad śmietnikiem przy
użyciu myjki ciśnieniowej przed przystąpieniem do montażu siatki. Z uwagi na
ograniczony jest dostęp do ogniomurka przy żaluzjach, w wycenie należy uwzględnić
wynajęcie podnośnika. Na daszku nad śmietnikiem należy zdemontować kolce

(siatka nad dachem śmietnika także musi być zamontowana w taki sposób, aby w
razie potrzeby możliwy był dostęp do tego dachu). Ponowny montaż kolców

powinien również mieć miejsce na murkach okalających.
e Przedmiar: wielkość dachu DO2do przykrycia 30m x 10m, wysokość urządzeń 3-4 m,

przyjęto 1,8 x 300m?, daszku nad śmietnikiem 1,15 x 18m?.

s ak

U13. Wykonanie i montaż podestów technicznych nad instalacjami.

e Problem: „Brak podestów technicznych nad instalacjami umożliwiających dostęp do
całej połaci dachu”.

e Należy wykonać dwa podesty techniczne nad rurami instalacji klimatyzacji na dachu
DO2 wykonane ze ocynkowanej stali z zastosowaniem krat pomostowych typu
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„Wema”. Z uwagi na wysokość instalacji 70 cm należy przewidzieć po 3 stopnie z

każdej strony. Należy wykonać mały podest nad instalacją dachu DO3 biegnącą pod
drabinką umożliwiającą dostęp do dachu DO2 w formie kraty „Wema”
przytwierdzonej do czterech bloczków betonowych. Pomiędzy dachami DO01i DO2

należy wykonać i zamontować drabinkę naścienną 1,20m z pochwytami w górnej
części. Dodatkowo należy na warstwie tłucznia, w miejscu uskoku „Pb1” dachu DO3

ułożyć schodek z dwóch bloczków betonowych lub krawężnika drogowego
ułożonego na płask.

e Przedmiar: odległości nad rurami do pokonania dla podestów dachu DO2 50cm oraz
120cm przy wysokość 70cm, 4 betonowe bloczki fundamentowe+ krata pomostowa
80cm x 120 cm na dachu DO3, krawężnik drogowy- 1szt.

U14. Uszczelnienie styku obróbek blacharskich z wyprawą elewacyjną na dachu DO3.

e Problem: Obróbki na murkach wydzielających przestrzeń patio zostały wpuszczone
pod elewacje.

e Należy wykonać miejscowe podcięcie wyprawy elewacyjnej na styku z obróbkąiuszczelnienie go przy użyciu masy trwale plastycznej, odpornej na działanie promieni
UV, przeznaczonej do takiego stosowania.

e Przedmiar: 5 miejsc 60 cm.
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U15. Wykonanie miejscowych napraw wyprawy elewacyjnej.

e Problem: W kilku miejscach występują miejscowe uszkodzenia wyprawy elewacyjnej
wykonanej w formie tynku mozaikowego.

e Należy dokonać miejscowe naprawy polegające na zerwaniu odspojonej struktury
tynku, uzupełnieniu warstwy izolacji termicznej, ułożeniu warstwykleju na siatce,
wykonaniu tynku mozaikowego.

e Przedmiar: należy przyjąć 10 miejsc o powierzchni 20cm x 20cm
mw

Bye RÓJ letry, a
U16. Uszczelnienie miejsc mocowania żaluzji na dachu DO2.

e Problem: Żaluzje zostały zamocowane na kotwach montowanych przez izolację
murów ogniowych. W skutek obserwacji przecieków miejsca te zostały tymczasowo
zaizołowane.

e Należy dokonać inspekcji szczelności miejsc mocowańi w razie potrzeby wykonać
uszczelnienie przy użyciu izolacji bezszwowej. Zdemontować warstwę ocieplenia w

rejonie marek montażowych. Przygotować podłoże zgodnie z zaleceniami
producenta, wykonać uszczelnienie przy użyciu izolacji powłokowej odpornej na

promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej, z wkładką z włókniny zbrojącej.
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Następnie odtworzyć zdemontowaną warstwę ocieplenia.
e Przedmiar: należy przyjąć 44 miejsca o powierzchni 30cm x 30cm

U17. Zaślepienie profili tworzących podkonstrukcję kanałów wentylacyjnych.

e Problem: Niektóre profile, z których została wykonana podkonstrukcja kanałów
wentylacyjnych nie zostały zaślepione.

e Należy dokonać inspekcji i zaślepić wszystkie otwarte profile. W przypadku
niemożliwości dobrania/zastosowania standardowych zaślepek z PCV można
zamknąć profile przy użyciu izolacji bezszwowej. Przygotować podłoże zgodnie z

zaleceniami producenta i wykonać uszczelnienie przy użyciu izolacji powłokowej
odpornej na promieniowanie UV, nanoszonej w postaci płynnej.

e Przedmiar: należy przyjąć 30 profili o obwodzie poniżej 15cm.

Podział robót na dwa etapy

Ze względów finansowych zakłada się podział przedsięwzięcia na dwa etapy obejmujące
— Etap 1 zawiera pozycje: U1, U2, U3, U4, częściowo U5 (tylko dach DO2), U7, U9, U10,

U11, U14, U15, U16, U17.
— Etap 2 zawiera pozycje: częściowo U5 (tylko dach DO1), U6, U8, U12, U13

mgr Ź I ickinAwor. bud.
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1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania kompleksowego remontu poszycia
dachowego zostaną zlikwidowane potencjalne miejsca przecieków wód opadowych z
dachów do wnętrza budynku.

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podziału zamówienia na etapyi ich sukcesywnego
odbierania w ramach jednego zamówienia.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykonane powinny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany
w punkcie 1.3 niniejszego dokumentu oraz wszelkie roboty dodatkowe, których
wykonania nie można było przewidzieć na obecnym etapie.
W trakcie trwania prac remontowych budynek Domu Kultury KADR będzie
użytkowany. Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający na
niezakłóconą pracę obiektu w trakcie ich wykonywania.
Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą
nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w sposób nieograniczający
zasad uczciwej konkurencji).
Materiały użyte do prac remontowych powinny być dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz posiadać parametry
odpowiednie do ich projektowanego przeznaczenia.
Roboty budowlano montażowe wykonywać pod nadzorem osób posiadających wymagane
uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi normami, zarządzeniamii przepisami, a w
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyz 6 lutego 2003r. (Dz. Ustaw Nr
47 poz. 401).
Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i ppoż., w szczególności
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wszystkie prace remontowe należy prowadzić z należytą dokładnością, a wszystkie
elementy niepodlegające wymianie i remontowi należy chronić przed uszkodzeniem i

zabrudzeniem. Właściwe utrzymanie i ochrona terenu prowadzenia robót jest
obowiązkiem wykonawcy a koszty zabezpieczenia winny być uwzględnione w cenie
ofertowej.
Oferta powinna zawierać:
- wycenę poszczególnych prac,
- harmonogram czasowy,
- kopie polisy ubezpieczeniowej, mgrinż Paweł Siennieki

- kopię uprawnień kierownika robót, ZUM
upr. bid

w
spec. konstr.bud.
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B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

1. Informacje ogólne

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, której
dotyczy niniejsze opracowanie.
Realizacja zamówienia docelowonie narusza praw użytkowników trzecich.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą
techniczną i sztuką budowlaną.
Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym w rozumieniu Art. 275 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2. Spis przepisów prawnych i norm związanych z wykonaniem robót

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania
Obowiązujących przepisów prawnych i norm.

Przepisy prawne:
e ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019

r., poz. 1186 z późn. zmianami),
e ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.(Dz. U. z 2019 r., poz.

2019 z późn. zmianami),
e ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z

późn. zmianami),
e ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2019, poz. 701 z późn. zmianami),
e ustawa prawo ochrony środowiskaz dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396 z

późn. zmianami),
e Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwaz dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r., poz. 1966 z późn.
zmianami),

e Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr.
47, poz. 401 z późn. zmianami),

e Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2004, nr 130 poz. 1389),

e Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz „programu funkcjonalno-użytkowego(Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1129 z późń zmianami),
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.r.
poz. 1065),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zmianami),

Normy budowlane:

©

.

.

.

PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowanena zimno.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowyi asfaltowo-polimerowyz wypełniaczami stosowane
na gorąco.
PN-B-24622:1974 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
ZUAT-15/IV.02/2005 — Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowei asfaltowe
modyfikowane.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
ZUAT-15/IV.07/2005 — Wyroby bitumiczne rozpuszczalnikowe. Masy asfaltoweiasfaltowe modyfikowane, ITB, 2005.
ZUAT-15/IV.18/2005 — Wyroby bitumiczno-mineralne przeznaczone do wykonywania
powłok hydroizolacyjnych, ITB, 2005
ZUAT-15/IV.13/2002 — Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania
powłok hydroizolacyjnych, ITB, 2002.
PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne —

Wyroby asfaltowedo izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do
izolacji przeciwwodnej części podziemnych — Definicje i właściwości.
PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyrobyasfaltowe do poziomej
izołacji przeciwwilgociowej — Definicje i właściwości.
PN-EN 13967:2006, PN-EN 13967:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne —
Wyrobyz tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnejczęści
podziemnych — Definicje i właściwości.
PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyrobyz tworzyw sztucznych ikauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i właściwości.
PN-EN 15814: 2011 (oryg.) Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane
polimerami do izolacji wodochronnej— Definicje i wymagania.

PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlanei elementy budynku. Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
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PN-EN ISO 14683:2007, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik
przenikania ciepła. Metody uproszczonei wartości orientacyjne”.
DIN 18195:2000-08 Bauwerksabdichtung.
PN-EN 1090-1:2018-11 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część1:
Ocenai kontrola stałości właściwości użytkowych elementów konstrukcyjnych zestalii
aluminium.
PN-EN 1090-2E:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część2:
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
PN-EN 1090-3P:2013 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część3:
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych.
PN-EN 1090-4E:2018-09 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część4:
Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno stalowych elementów
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropówi ścian.
PN-EN 1090-5E:2017-05 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 5:

Wymagania techniczne dotyczące profilowanych na zimno aluminiowych elementów
konstrukcyjnych oraz konstrukcji poszycia dachów, sufitów, stropówi ścian.
PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farbyi lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
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