
 OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Remont pokrycia dachu segmentu nad kuchnią w Miejskim 
Przedszkolu nr 27 w Płocku

Stan istniejący:

Na  działce  nr  587/3  w  Płocku  przy  ul.  Reja  28  zlokalizowany  jest  budynek  Miejskiego
Przedszkola nr 27 typu ciechanowskiego,  na który składają się: trzy segmenty: dwa segmenty
w  których  znajdują  się  sale  zajęć  oraz  segment  w  którym  znajdują  się  pomieszczenia
administracyjne, szatnia i pomieszczenia kuchenne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego pokrycia dachu nad segmentem w
którym znajdują się pomieszczenia administracyjne, szatnia i pomieszczenia kuchenne
w następującym zakresie:

I. Zakres robót

I.1 Roboty branży budowlanej
- oczyszczenie istniejącego pokrycia, 
- podklejenie miejscowo odspojonej papy oraz  rozcięcie istniejących pęcherzy i podklejenie

ich 
- zagruntowanie istniejącego pokrycia papowego
- montaż kominków wentylacyjnych w celu wentylacji przestrzeni wentylacyjnej  stropodachu

zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3
- rozebranie stalowej obudowy komina wentylacyjnego
- podmurowanie komina o 25 cm cegłą pełną na zaprawie cementowo - wapiennej i wykonanie

żelbetowej czapy kominowej
-   uzupełnienie  istniejącego  tynku  na  kominie   i  wykonanie  nowego  tynku  cementowo  -

wapiennego na podmurowanej części komina
- malowanie tynku komina wentylacyjnego farbą silikonową lub silikatową
- pokrycie dachu i czapy kominowej papą wraz z obrobieniem papą komina murowanego,

podstaw wentylatorów, kominów wentylacyjnych , wywiewek
-  obróbka  blacharska  komina  murowanego  –  zamocowanie  listwy  dociskowej   z  blachy

ocynkowanej
-  oczyszczenie  i  malowanie  farbą  antykorozyjną  części  stalowych  wentylatorów,  kominów

wentylacyjnych i wywiewek
- oczyszczenie i malowanie farbą olejną stalowej konstrukcji wsporczej gzymsu
- zamontowanie siatki stalowej ocynkowanej, na otworach wentylacyjnych  komina, o wielkości

oczka  do  10x10  mm  zamocowanej  przy  pomocy  listew  stalowych  ocynkowanych  lub
aluminiowych

Zakres remontu pokrycia dachowego – wskazano na rys. nr 1 oraz zdjęciu nr 1 i 2 

I.2 Zakres robót branży elektrycznej
1. Zwody poziome
  Istniejące zwody poziome wykonane drutem FeZn Ф8. Ogólny stan zwodów poziomych  i
przewodów odprowadzających jest  dobry.  Na etapie remontu dachu,  należy zdemontować
istniejące zwody poziome a następnie po ułożeniu papy powtórnie odbudować w zakresie:
- zwody poziome ułożyć na wspornikach klejonych (beton w PCV co 1m) – klej systemowy  
-  do zwodów poziomych na dachu przyłączyć wszystkie metalowe elementy: obróbki  
  blacharskie, rynny poziome, drabinki, kominki wentylacyjne, i inne elementy
-  odpowietrzające  rury   instalacji  sanitarnej  oczyścić  i  połączyć  poprzez  zastosowanie
uchwytów ze stali nierdzewnej np. AN-KOM
- dołożyć w niezbędnym zakresie drutu Fe Zn Ф8
- wszystkie skorodowane zaciski wymienić na nowe
- po wykonanym montażu sporządzić rysunki ułożonych zwodów poziomych i  załączyć do



dokumentacji powykonawczej   

Pomiary ochronne
Po wykonaniu montażu instalacji odgromowej należy wykonać pomiary ciągłości przewodów, 
rezystancji uziomów oraz sporządzić metrykę instalacji odgromowej. Wypadkowa rezystancja 
powinna być mniejsza niż 10 omów.
Jeśli otok nie będzie spełniał wymogów w zakresie dopuszczalnej wartości rezystancji 
uziemienia, należy zabudować dodatkowe uziomy pionowe typu Galmar. Ilość sond 
uziomowych należy ustalić na budowie po dokonaniu pomiarów.  

I.3 Parametry materiałów

1. Papa asfaltowa wierzchniego krycia z wbudowanym systemem wentylacji  podłoża
papowego.

- Grubość papy wraz  z posypką gruboziarnistą – 5,2(-0,2 + 0,2) mm
- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS z wypełniaczem mineralnym
- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna
-  Wykończenie  warstwy  dolnej  –   powłoka  akrylowa  na  którą  nałożone  są  wzdłużne
profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS i żywicami
- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 400 kPa
- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze:  => 100°C
- Giętkość w niskiej temperaturze :  <=-25°C
- Odporność na sztuczne starzenie: -20±50C
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca:
- kierunek wzdłuż – 1000 N/50mm
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm
- Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
- kierunek wzdłuż – 50%
- kierunek w poprzek – 50%
- Klasyfikacja ogniowa – KLASA E

Sposób  układania  papy:  metodą  aktywacji  termicznej,  wg  zaleceń  i  instrukcji
producenta.

Podkład  gruntujący do  zagruntowania  podłoża  pod  papę  –  wskazany  przez  producenta
zastosowanej papy

Kominki wentylacyjne:  Ø 75 z polipropylenu PP

UWAGI

Miejsca styku pokrycia dachu papą z kominkami wentylacyjnymi oraz wywiewkami należy
uszczelnić kitem trwale plastycznym.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie od 01.08.2017 r. do
16.08.2017 r. 

III. Informacje i  zalecenia dla oferenta



III.1.  Ze względu iż  prace będą prowadzone w trakcie  działania  placówki,  należy zwrócić
szczególną  uwagę  na  właściwe  zabezpieczenie  terenu  prowadzonych  prac  i
minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami.

III.2. Za wszystkie  wynikłe  w trakcie   prowadzenia  robót  budowlanych  szkody odpowiada
Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania
protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru. 

III.3. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywrócenia
porządku i czystości na terenie objętym robotami.

III.4.  Wszelkie  pozostałości  budowlane  np. gruz i inne, należy wywieźć i utylizować
III.5. Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
III.6. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które
są niezbędne do należytego wykonania zadania.

III.7. W  przedmiarze  ani  kosztorysie  ofertowym,  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  robót
tymczasowych  jako   wydzielonych  pozycji.  Nie  będą  one  oddzielnie  opłacane  przez
Zamawiającego, a koszt  ich wykonania powinien być uwzględniony w  cenach   robót
podstawowych   (koszty  pośrednie Wykonawcy / Oferenta).

III.8. Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu przedmiotu  umowy nie
może   być   podstawą   do   żądania   zmiany   wynagrodzenia   umownego ustalonego
na  podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

III.9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego w przypadku zastąpienia
materiałów występujących w opisie przedmiotu zamówienia innymi, spełniającymi wszelkie
wymagania  i parametry techniczne określone w w/w opisie przedmiotu zamówienia

III.10. Po  zakończeniu  robót  budowlanych  związanych  podmurowaniem  i  otynkowaniem
komina wentylacyjnego oraz  wykonaniem czapki  kominowej  należy wykonać przegląd
kominiarski tego komina

III.11. Oferent   powinien   dokonać  wyceny  remontu pokrycia dachu  na  podstawie opisu
przedmiotu  zamówienia.  Załączony  przedmiar  robót  dotyczący remontu pokrycia
dachu  ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może
być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania  oferty cenowej.

   Oznacza  to,  że  Wykonawca sporządza  przedmiar  robót  według  własnego  uznania  i
dokonuje  całościowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  na   roboty  określone  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  oraz  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  na  własną
odpowiedzialność i ryzyko,

III.12.  Przed  przystąpieniem  do  określenia  wartości  przedmiotu  zamówienia  zaleca  się
dokonanie wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, w celu zapoznania się z
rzeczywistymi  warunkami  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  uzyskania  wszelkich
informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót,

III.13  Oferent we własnym zakresie i  samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy
niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy,

III.14 Całość  robót   należy   wykonać   zgodnie   z  opisem  przedmiotu  zamówienia,
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
Warunkami  technicznymi  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,
obowiązującymi przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym oraz
sztuką budowlaną,

III.15 Dostarczenie Zamawiającemu w terminie  7 dni   od podpisania umowy kosztorysu
ofertowego  sporządzonego  metodą  szczegółową  z  zestawieniem  R,M,S,  o  wartości
zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadania.

III.16  Przedłożenie w terminie nie później niż  7 dni przed wbudowaniem materiałów, do
akceptacji  Zamawiającemu, wniosków  materiałowych z  załącznikami  tj.  aprobatą
techniczną, deklaracjami, itp. 

    Wnioski materiałowe muszą być sporządzone zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem
III.17 Opracowanie  i  przedłożenie  Zamawiającemu w  terminie  7  dni  roboczych  od

podpisania umowy programu zapewnienia jakości (PZJ), wraz  z załącznikiem, w którym
zostanie  przedstawiony  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,



b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,

e)  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

f)  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt  w procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i)  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j)  sposób i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

III.18. Zapewnienie obecności kierownika budowy codziennie na budowie  w godzinach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

III.19 Zapewnienie obecności na budowie kierownika robót elektrycznych -  2 razy w
tygodniu,  w terminach i godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru


