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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tytuł:
Wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej.
Lokalizacja:
Zakład Pryszczycy w Zduńskiej Woli, budynek administracyjny A
ul. Wodna 7, 98-220 Zduńska Wola
Ogólny opis budynku:
Budynek parterowy niski wykonany w technologii tradycyjnej murowany. Dach dwuspadowy pokryty
papą. Część dachu została, w ramach konserwacji bieżącej w roku 2012, pokryta dodatkowo blachą
trapezową Balexmetal zamontowaną na łatach drewnianych. Orynnowanie PCV w dobrym stanie
technicznym.
Zakres:
Dostawa i montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekanej na konstrukcji drewnianej
(ołaceniu). Kolor blachy Ral 8017 (brązowy), wysokość blachy trapezowej - 1,8 cm (T18), grubość
blachy - 0,55, pokrycie dachowe dobrać do istniejącego pokrycia dachowego z blachy trapezowej i
ostatecznie uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.
W załączeniu zdjęcia stanu istniejącego.
W ramach zakresu zamówienia należy:
- wykonać obmiar dachu,
- wykonać dodatkowe pokrycie z blachy trapezowej powlekanej, analogicznie do pokrycia dachu
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wykonanego z blachy trapezowej – około 378,51m ,
- dostawa i montaż gąsiora – około 38m,
- wykonanie niezbędnych obróbek z blachy w kolorze pokrycia dachowego,
- wykonanie obróbek ściany ogniowej szczytowej budynku,
- demontaż istniejących kominków wentylacyjnych i montaż nowych identycznych jak na części dachu
pokrytej obecnie blachą trapezową – 21sztuk,
- obróbka blacharska dwóch wyłazów dachowych,
- zorganizowanie i oznaczenie terenu prac remontowych oraz uporządkowanie terenu po wykonaniu
prac.
W trakcie prac budowlanych należy zabezpieczyć stolarkę, daszek nad wejściem, lampy
oświetleniowe, kamery monitoringu oraz orynnowanie przed uszkodzeniem. W przypadku
uszkodzenia elewacji, stolarki, daszku lub innych elementów budynku lub wyposażenia budynku,
należy element ten naprawić lub odtworzyć do stanu technicznego nie gorszego od stanu
technicznego przed remontem.
Odpady z budowy należy usuwać na bieżąco. Tymczasowe miejsce składowania odpadów
wskaże przedstawiciel Zamawiającego.
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane atesty i świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe uprawnione instytucje.
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Wszystkie roboty należy wykonać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP i P.POŻ. W trakcie prac należy bezwzględnie
zabezpieczyć dach przed upadkiem pracowników z wysokości.
Możliwość wykonywania prac na terenie Zakładu w godzinach 7.00-16.00.
Termin realizacji: 8 tygodni od podpisania umowy.
Stan istniejący – dokumentacja fotograficzna:

Zdj.1 Widok ogólny na budynek. Z prawej strony widoczna część dachu po remoncie.
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Zdj.2 Widok ogólny. Część dachu przeznaczona do remontu.

Zdj.3 Widok stanu istniejącego pokrycia dachowego.

