
DZIAŁ II                                                                                                          

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające antykorozyjne konstrukcji  stalowej amfiteatru:  ringu
dolnego  i  górnego,  pylonów  i  ich  zakotwienia,  kozłów  podporowych,  pomostu  nad  sceną,  schodów
zewnętrznych  wraz  z  balustradą,  konstrukcjami  wsporczymi  pod  urządzenia  na  dachu  (na  części
administracyjnej),   w Płocku przy ul. Rybaki. 
Uszkodzone miejsca należy: umyć lancą wodną, oczyścić przez piaskowanie, szczotkowanie, zagruntować i
pokryć warstwą farby pośredniej i powłoką zamykającą.  
Roboty  antykorozyjne  uszkodzonych  miejsc  należy  wykonać  w  oparciu  o  załączony  „  Przegląd  roczny
szczegółowy konstrukcji  zadaszenia Amfiteatru w Płocku” autorstwa Konsultacyjnego Biura Projektowego
Krzysztofa  Żółtowskiego, zdjęć oraz wizję lokalną na obiekcie.  
2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
a/ przygotowanie powierzchni:
- wymagany stopień czystości przed malowaniem Sa 2 ½  zgodnie z ISO 8501-1.
Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy,
powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia powinna mieć jednolitą metaliczną barwę. 
b/ gruntowanie:
Gruntowanie należy przeprowadzić materiałem na bazie żywicy epoksydowej z pyłem cynkowym lub farbą
epoksydową z wypełniaczem aluminiowym,  minimalna grubość powłoki  suchej warstwy 60 μm
c/ powłoka pośrednia:
Wykonanie powłoki z farby na bazie kopolimerów epoksydowych, poliuretanu i wypełniaczy metalicznych lub
farby epoksydowej z wypełniaczem aluminiowym.  Minimalna grubość suchej warstwy  80 μm  
d/ powłoka zamykająca:
Zaleca się nanoszenie powłoki zamykającej z materiału  na bazie kopolimerów epoksydowych, poliuretanu i
wypełniaczy metalicznych  lub poliuretanu alifatycznego. Minimalna grubość suchej  powłoki zamykającej
80 μm.
Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego systemu (jednego producenta), nadające się na
powierzchnie stalowe.
Całkowita grubość systemu w miejscach naprawianych nie może być mniejsza niż 220 μm.
Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-ISO 2808:1997. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości
zestawu  powinny  spełniać  wymóg,  aby  90%  wyników  pomiarów  wykazywało  nie  niższą  od  wartości
nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej.

3.  Kontrolę pokrycia malarskiego należy przeprowadzić:

a/ po oczyszczeniu elementów podlegających malowaniu

b/ po zagruntowaniu elementów metalowych
c/ po wykonaniu ewentualnych poprawek powłoki
d/ po wykonaniu powłok z każdej warstwy
4.  Wszystkie  prace  przy  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  należy  prowadzić  przestrzegając
wskazań  i  zaleceń  producenta  stosowanych  materiałów  wykazanych  we  wnioskach  materiałowych
przedstawionych Zamawiającemu. Nanoszenie powłok może odbywać się przy użyciu pędzli, wałków lub
natrysku.
Wykonawca zobowiązany jest,  przed rozpoczęciem  robót antykorozyjnych,  do oczyszczenia i  usunięcia
pajęczyn, martwych owadów, ptasich gniazd, piasku, błota  itp. Wszystkie zagłębienia przed malowaniem
muszą być osuszone.
5. Parametry zestawu malarskiego:
a/ kategoria korozyjności środowiska C 4
b/ trwałość systemu malarskiego – średni M
Kolor farb nawierzchniowych musi odpowiadać kolorom obecnie zastosowanym.
Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się konstrukcję siedzisk i balustrad widowni.
6.  Do wniosku oferent  zobowiązany jest  załączyć technologię wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych,
rodzaj gruntu i farb, oraz okres udzielenia gwarancji. 

Osoba do kontaktu z zakresie przedmiotu zamówienia
Ryszard Liszyński – pokój C-251 – w godzinach pracy urzędu
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                                                                                                                         Załącznik 3 do umowy

POMIARY KLIMATYCZNE

Data Godzina Wilgotność
względna

%

Temperatura
Powietrza

0C 

Temperatura
Podłoża

0C

Temperatura
punktu rosy

0C

Wykonujący
pomiar

Uwagi
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                                                                                                               Załącznik 4 do umowy

Załącznik - Kontrola całego systemu powłokowego

Powłoki
1 Element konstrukcji amfiteatru

2 Fragment konstrukcji wg szkicu (element)

3 Rodzaje farb: kolejne powłoki

4 Wygląd:

5 Łączna grubość [m) 

6 Data przeprowadzenia oceny

7 Uwagi
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