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CzĘŚC oPISowA

opis ogólnv przedmrotu zamówienia

:

Zakrcs robót obejmuje rłrykonanie ogółu prac z;wiązanych

z:

ZADANIE CZĘSCIoWE NR t

/

Wykonanie tynków wewnętfznych poddasza

ZADANIE CZĘSCIoWE NR 2
,/ Wykonanie i montaż dtzvri wewnętfznych

Budvnek rv trakcie reiltzacji zadanta prr. ,,Tetmomodernizacia budynku ofrcyny
Dworskiej Potęba |Vielka 4 z wykotzystaniem odnawialnych źtódeł enetgii''
finansowanych ze środkórv Narodowego Funduszu ochtorr1. Środowiska i Gospodarki Woctnej
rve \)Tarszawie.

Ogół prac budowlanych realizowany jest pod nadzorem konserwatorskim

ZADANIE CZĘSCIoWE NR

1

Wykonanie tynków wewnętrznych poddasza
Zadanle obejmuje ogół robót budorvlanl,ch polcgających na:
plzemufowaniu otrvarĘch kanałów technologicznvch rv kominachuzupełnieniu ubytków w ścianach,
rłykonaniu obtrdou1. okien połaciou1,g6 poddasza wełną mineralną
w1-konaniu wewnęttznych tynków cementowo lvapiennych sklepień
r'"rykonaniu we\\,11ętfznych tynków cementowo r.vapicnnvch stropórv

ZADANIE CZĘSCIoWE NR

4szt,
i płytą gipsowo- kartonową

przy oknach łukowych,
i ścianpoddasza.

2

Wykonanie i montaż dtzlvj wewnętfŻnych
'Zadanie obejmuje'wrykonanie og<iłu ptac z\vląz^lrł-ch z dostar.vą i montażem drewnianej
stolnrki drzwiorvej rr ervtręb'zncj:
- drzstt do mieszkania nr L:3szt,
- drzwi do mreszkania nr 2'.3szt,

drzwi do mieszkania m 3:3szt.
Wzor do ustalenia z'Zamawiającym- tozsamY rv formie jak drzrvi weiściorvychdo micszkań.
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Budynek oficyny dworskiej Poręba Wielka

4

Dane podstawowe
Bud1'nę[ murowan)I na planie ptostokąta, rv całościpodpirvniczony, posadowiony na
zabytkowych piwrucach kamiennych z XVIhv.
Sciany piwnic grrrbości 7ócm murowal1e z materiału rodzimego- piaskowca magurskiego
układanego na z^PIawIe wapiennej.
Sttop nad pirvnicami żelbetow1', opafw na ścianachpiwnic, podpaty belkami stalosry-ml.
Scianv pafteru gtubości 51cm, mufowane z ccgłv pełnej, po usunięciu- odkuciu q'nków
wewnętlznych. Częśćściandziałourych z betonu komórkorvego grubośct24 i 12cm.
Strop nad paItefem: żelbetowy- wT'konanv rv tamach robot tealizorvanych',v toku 2015.
,
Sciany poddasza: zewnętlzne i nośne- grubości24cm- mufowanc z betonu komótkowego'
działorve gtubości12crn- mufowane Z betonu komórkorvego
Sttop nad poddaszem zelbetor.r1,-, skos1'; żelbct lłr,pełnionv bloczkami betonu
komórkorvego gf. 1'2cm.

Liczba kondvgnacj

t:

2 + 1 (pirvnice)

Powierzchnia tynków wewnętfznych poddasza:

oI<.1 410m2-

w tym:

-ściana:-ok.1020m2
-strop: - ok. 390m2
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Zadanie częściowe nr

1

Wykonanie tynków wewnętfŻnych poddasza
Zadante obejmuje ogół robót budowlan1.ch polegając).ch na:
pfzcmuforvaniu otwartvch kanałórv technologicznych w kominach _ szt,
- uzupełnieniu ubr'tków w ścianach,
_ wykonaniu obudowy okien połaciow1.gh poddasza rvełną mineralną
i płytą gipso-'vokartonową,
' rvi'konanie rynków cementowo-rvapiennr ch rverr'nqt rznr ch l<ategorii III ściani sttopórv
poddasza,
- v1'konania ręcznie tynków wewnętfznJ,ch zv--vkłJ,ch kat. III i IV na ośc|eżachotworów
tym rłykonaniu wer.vnętznych Ęnkórv ccmcntowo rvapienn1'cfu sklepień przy oknach
-

_

w

łukowl'ch'
- rwkończerua h.nków gładziąz piasklem ktvafcolw-m,
Porł1-żsą,rr'1kaz obejmuje zakres robót podstaworvych. ofetent powinien pruewidzieć i urycenić
erventualne pface pomocnlczc, konieczne do realtzac1tr.łr.mieniorrych ptac podstaworvvch

MateriĄ:

- ubvtki w ścianach i kominach: cegła pełna, bklczkl betontr komórkowego_ tóznc grubości,

zaptawa mufafska, cementowo- wapienna,
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obudo-uva okien dachowych płytą gipsor.vo_ kart<lnową: płr'ta gipsowo_ kartonorva, proflle
metalorve, wełna mineralna i membram1. wg potrzcb,

- tynki cementowo-wapienne wewnętfzne kategorii III ścianr'istropY
- spełniajłce w1.mogi
nofmy PN-B-14503 lub tównoważne,
' tęCzfle tvnki welvnęttzle, zwykłe kat. III i IV na ościeżachotworó',v- spełniające wJrmogi
nolmy PN-B_I4503 lub tównowazl1e,
'rwkończęniowa gładźtynkowa z piaskicm kwarcorwm, drobnoziarnistym frakcji<0,5mm,

2. ZADANIB CZĘśCIoWENR

2

Wykonanie i montaż dtzlvlt wewnętfznych
Zadanie obejmuje wl'konanie ogółu prac z:viązan\'ch z dostawą i montazem drewnianei
stolarki drzwi<lwej- rvewlręLrznei:
- drzwi do mieszkania nt 1:3szt,
- drz:wi do mieszkania nr 2:3szt,
- drzwi do mieszkania nr 3:3szt.
Parametly techniczno uzytkowe wymienianr,ch drzwi na poddaszu budynĘr:
Dtzwi drelvniane pełne- skrzvdło grubościok'40mm, osadzone rv ościeżnicydrewnianej na
uszczelkach' wafstwa Lz.olacyina: panel drervnianv gnrbości24mm rłypełnionvpianką l)U, zamck
standard' Wzór clrzwi będzie uzgodniony z'Zamarvla1ącym po rozstrzygnięciu niniejszcgcl
postępowanta ptzetargow-ego' Wzór ten będzie tozsamY rv f<lrmie jak drzwi rvejściowych do
mieszkań.
- N{ateriał: dtewno- klejonka Sosnowa (iglasta),
_ Lakicr: odporn1' na ptomieniowanie UV, rvilgoć
prodace nta.farb.y
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niskre tempelatulT, kolor: ( w3 katakgu
hłb to";ranĄ- 1ak naJbatdzie1 zbliżony do koloru okien i drzwi

zewnętfznych wr'mienionych w 201 5r.
_ materiały pomocnicze : kotvry, si_likon' pianka' listwr'opaskorvc.

UWAGA: PRZED ZŁ0ŻENIEM OFERTY CENowEJ oFERENT ZoBovIĄZAIvY
JEST DO WERYFIKACJI OBMIARU ZADANIA NA GRUNCIE
Do zadan Wykonawcy na|eżeć będzie także:
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sprarvolł'anic bezpośredniego nadzoru technicznegcl nad wykon1łvanvmi pracami
realizorvanegO przez kietorvnika budclrw zakorrtraktowanego przez W1-konawcę na jego
koszt,
odporviednic zal>ezpieczenie pod względem zasad BHP placu budou1' ( zgoclnie z
przepisani BHP oraz rozporządzenient Ministra Inj'a'struktury z dnia 0ó.02'2013r. poz.10I.
oraz Prawa Budov,lanego -tekst jednolity Dz.U. z 20I3r.poz.]109 z późniejszymi zmianami)
' szczegó\nie mając na uwadze lż podczas wyko1rrw..ia przedmiotowego zadanta (w
t},m pf ac rłysokościowlch),
usuwanie, w1nvozenie na bieżąco do uq.lizacji - na koszt wykonawcJl odpadólv
budowlanych, gruzu itp. powstałych podczas rv\'kon]łvania pruc,
rrTkonanie demontażu i po rm,konaniu przedmrotorł1'ch ptac ponownego montauu w
miejscu ich dotvchczasowego uam()ntowania drzrvi wejściorł.ychdo mieszkań,
zabezpteczerre okien/drzwt przed uszkodzeniemf zabrudzeniem tynkiem/farbami oraz
ich e''ventuaLne czyszczeniefmycle po rvvkonaniu prac i/lub wł,mlanę na no\ve w
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pruypadku

ich

technicznych.

zniszczeniafrozbicia

fla tozsame pod względem

patameftów

Wykonuiąc ninieisze zamówienie ńależy wziąć pod uwagę speryfikę,/utrudnienia lub
niebezpieczeństu'a w wykonaniu tetmomodernizacii w n/w mieiscach na
ścianach / dachu budynku:
wewnętfznej instalacii gazosłej i elektrycznej' biorąc pod uwagę konieczność
zapewnienia pełnej swobody dostępu do ł.h miejsc po wykonaniu prać

' pny
'
.
"

wykończeniowych (w celu dokonania montażu osprzętu)'
na |]niach żasl'lających (kable położonew rynienkach lub bezpośrednio na uchwytach),
takich jak: TV, internet, telefon, tadiostacje,
w mieiscach wprowadzających w/w okablowanie do wnęlirzapomieszczeń,
w mieiscach podtynkowego ptowadzenia instalacji elektrycznej po ścianach budynku,

opis przedmiotu zamówienia
Termomodernizacja budynku oficyny dworskiej- roboty wykończeniowe etap IIB

