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     ZAŁACZNIK NR 1 DO SWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Zamówienia jest remont dachu na Segmencie ,,A’’ w Hotelu Wodnik. 

 

I. Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: 

1) Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w terminie 4 tygodni od daty podpisania Umowy; 

2) prace będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie, przez co Zamawiający zastrzega sobie prawo czasowego 

wstrzymania prac objętych Przedmiotem Zamówienia;  

3) prace mogą być prowadzone w godzinach od 7:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, również w soboty i dni 

ustawowo wolne od pracy, przy czym wykonywanie prac głośnych od godz. 9:00 do godz. 18:00, po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

II. Zakres prac:  

1) Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej. 

2) Demontaż papy ok. 100 m2.  

3) Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki. 

4) Przygotowanie podłoża do krycia papą polegające na spłukaniu śmieci i kurzu. 

5) Demontaż wywietrzaków dachowych średnica otworu ssącego do 400 mm. 

6) Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku. 

7) Demontaż wystających ceowników. 

8) Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża - 

koryto R 1,5 

9) Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie R 1,5. 

10) Montaż klinów styropianowych EPS-100 10cmx10cm. 

11) Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża. 

12) Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd – krycie. 

13) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. 

14) Wywóz i utylizacja blachy z rozbiórki. 

15) Wykonanie odcinkowego uszczelnienia rury spustowej o średnicy 200 mm i na długości 2 m. 

16) Montaż nowych wywietrzaków w ilości 5 szt. 

 

III. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac oraz oddzielenia go od części nie objętej Przedmiotem 

Zamówienia, w okresie od jego realizacji do czasu odbioru końcowego robót, 

2) prowadzenia prac remontowych w sposób nieutrudniający prawidłowe funkcjonowanie obiektu, 

3) zapewnienia, we własnym zakresie i na swój koszt, pojemnika na odpady oraz obsługa związana z wywozem 

odpadów, 

4) stosowania materiałów posiadających certyfikaty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 

5) transportowania i składowania materiałów zgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta 

materiałów, 
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6) pełnienia kontroli jakości robót i stosowanych materiałów, 

7) bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz stosowania wymaganych zabezpieczeń przy 

prowadzeniu prac remontowych, 

8) uwzględnienia wszystkich materiałów i czynności, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami  

i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedza techniczną, 

9) zapoznania się z miejscem wykonania Przedmiotu Zamówienia i jego otoczeniem w terminie do dnia 

poprzedzającego termin składania ofert, po uzgodnieniu dokładnego terminu z p. Maciejem Majchrzak,  

tel. 607 192 295. 

10) uwzględnia w oferowanej cenie wartości zdemontowanego materiału. 

UWAGA: Materiały odpadowe pozyskane z remontu stanowią własność Wykonawcy i postępować z nimi należy 

zgodnie z ustawą o odpadach – koszty utylizacji ponosi Wykonawca i wlicza w koszty pośrednie oferty. 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie materiałów o równoważnych parametrach. Przez równoważne 

należy  rozumieć materiały innych parametrów  niż wskazany powyżej.    

2) Dokonanie stosownego Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających decyzji  

o pozwoleniu na budowę, objętych Przedmiotem Zamówienia leży po stronie Zamawiającego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Przedmiar  


