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Opis Przedmiotu Zamówienia

Zadanie I -  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i SWiORB w 
zakresie ocieplenia dachu wraz z położeniem nowej warstwy papy oraz 

zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji płyt elewacyjnych

Planowany zakres prac remontowych:

1. Wykonanie otworów montażowych umożliwiających podawanie materiału 
izolacyjnego.

2. Uprzątnięcie zanieczyszczeń z przestrzeni stropodachu ./żużel/.
3. Kontrola stanu wentylacji i montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych. Odległość 

pomiędzy wywietrznikami powinna wynosić nie więcej niż 20 m. Dolna krawędź 
otworów wentylacyjnych w ścianach powinna być umieszczona minimum 5 cm ponad 
górną powierzchnią ocieplenia. Należy przewidzieć do wentylowania przestrzeni 
powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyżej ilości w 
najniższych punktach oraz takiej samej ilości w najwyższych punktach stropodachu. 
Otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone (np. siatką stalową), przed dostępem 
ptaków i zwierząt do wnętrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do 
wnętrza stropodachu.
Powinna być zapewniona wentylacja przestrzeni stropodachu poprzez otwory 
wentylacyjne w ścianach zewnętrznych lub kominki wentylacyjne w dachu. W 
przypadku stropodachów wentylowanych, gdy maksymalna grubość warstwy 
powietrza nad izolacją nie przekracza 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych 
i wylotowych powinna wynosić minimum 0,002 powierzchni dachu. W przypadku, gdy 
odległość pomiędzy ścianami, w których są umieszczone otwory wlotowe i wylotowe 
jest większa niż 12-15 m, należy wzdłuż kalenicy dachu umieścić dodatkowo 
wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W przypadku 
stropodachów wentylowanych dwudzielnych gdy minimalna grubość warstwy 
powietrza nad izolacją jest większa niż 20 cm, łączna powierzchnia otworów wlotowych 
i wylotowych powinna wynosić minimum 0,001 powierzchni dachu. Dla rozstawu ścian 
powyżej 12-15 m należy montować kominki jak wyżej. Jeśli stropodach posiada 
przestrzeń powietrzną o wysokości kilkadziesiąt centymetrów oraz jest szerszy niż 20- 
25 m to należy ustawić dodatkowo wywietrzniki w najwyższym miejscu, w takiej ilości 
aby na 1 m2 dachu przypadała 5 cm2 przekroju wywietrznika.

4. Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych siatką.
5. Rozłożenie foli paroizolacyjnej.
6. Wdmuchanie niepalnego granulatu z wełny mineralnej gr. 22cm o współczynniku A 

<0.038W/m2K i współczynniku U 00 wykonaniu 0,15 W/m2K za pomocą 
odpowiedniego sprzętu

7. Robocza kontrola grubości izolacji w trakcie wykonywania prac wykonana w obecności 
inspektora nadzoru i przedstawiciela Użytkownika każdorazowo potwierdzona i 
utrwalona na nośnikach cyfrowych. Warstwa termoizolacii powinna być ułożona



równomiernie, bez przerw i ubytków. Kontrolę grubości ułożonej izolacji przeprowadza 
się poprzez pomiar płytką o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej 
pięciu punktach na każde 100 m2 izolacji. Płytę należy ostrożnie nałożyć na warstwę 
izolacji i wyznaczyć grubość za pomocą pręta znajdującego się pośrodku płyty.

8. Zamknięcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
9. Demontaż w razie potrzeby instalacji odgromowej, do ponownego wbudowania po

zakończeniu prac.
10. Naprawić kominy poprzez skucie odspojonego tynku, wzmocnienie podłoża oraz 

wykonanie nowego tynku. Czapy kominowe wyrównać i wykonać obróbkę blacharską 
krańcową oraz nową warstwę izolacji z papy.

11. Naprawa czapek kominowych.
12. Odgruzowanie i wyczyszczenie przewodów kominowych potwierdzonych protokołem 

kominiarskim.
13. Ocieplenie kominów styropianem gr. 5cm wraz z wyprawą tynkiem mineralnym oraz 

pomalowaniem w kolorze farbą silikatową.
14. Zabezpieczenie wylotów powietrza siatką malowaną prosz*owo na podkonstrukcji 

stalowej, wykorzystując materiał z demontażu.
15. Montaż nowych wywiewek kanalizacyjnych.
16. Przygotowanie powierzchni dachu tj. stare pokrycie należy oczyścić z kurzu i innych 

zanieczyszczeń /mech/. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy 
ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie od 
2 do 3 warstw z papy podkładowej.

17. Montaż kominków wentylacyjnych.
18. W narożach ścian oraz przy kominach należy zastosować kliny styropianowe oraz 

listwy dociskowe.
1S. Wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia papowego (cały dach niższej części budynku) 

wyKonanej z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o właściwościach: grubość min. 
5,2 mm modyfikowana SBS, odporność na spływanie w temperaturze min. 100stC, 
giętkość w niskiej temperaturze -12stC wodoszczelność IPkPa. Gwarancja min. 10 lat.

2C. Montaż zdemontowanej instalacji odgromowej potwierdzonej protokołem 
elektrycznym, przewidziane 20% nowych przewodów.

21. Zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcję nośną płyt elewacyjnych na dachu.
22. Wykonać, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wejście na dach od strony 

patio.
23. Wykonać inne niezbędne prace związane z realizacją przedmiotowego Zadania.



Zadanie II -  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i SWiORB w 
zakresie osuszania, odgrzybiania i wykonania izolacji ścian w piwnicy archiwum 

Wydziału Ksiąg Wieczystych 1 w garażu

Planowany zakres prac remontowych:

1 .Skucie tynków.

2. Osuszenie ścian.

3.Odgrzybianie ścian.

4. Wykonanie iniekcji.

5. Wykonanie izolacji.

8. Odtworzenie powierzchni tynku.

7. Wykonać inne niezbędne prace związane z realizacją przedmiotowego Zadania.

Zadanie lii -  Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i SWiORB w
zakresie pozostałych prac remontowych

Planowany zakres prac remontowych:

1 .

2 .

3.

Zamontowanie 1 szt. oprawy oświetleniowej w pomieszczeniu Wydziału Ksiąg 
Wieczystych.
Zamontowanie 1 szt. kratki wentylacyjnej w poziomie piwnicy.
Zabezpieczenie antykorozyjnie krat w patio.


