
Zalqcznik nr 2

SPECYFIKACIA ROB()T

INWESTOR SPoT,DZIEI-NIA MIESZKANIOWA UI. I{AdNA 15 A OO-341 WATSZAWA

OBIEKT Budynki mieszkalne wielorodzinne w Wars:zawie przy ul. I{adnej 9 oraz
Radnej 15

PRZEDMIOT OpRACOWANIA Remontklatek schoclowych

1-. Podstawowe danr: budynk6w :

Radna 9 :

,/ Kubatura 6.393,0 m3
,/ Powierzchnia uzytkow a LI4I,B9 m2
'/ lloSi kondygnacji n;aziemnych 7./ llo5i kondygnacji podziemia 1
,/ Liczba lokali mieszkalnych 33+10 garaiy+lpracownia
,/ Rok budowy L962

Radna l-5 :

,/ Kubatura 5.204,0 rn3
./ Powierzchnia uzytkow a 997 ,3O m2,/ lloSi kondygnacji naziemnych B
,/ llo:ii kondygnacji podziemia 1_

'/ Liczba lokali mieszkarnych 13+2 uzytkowe+r. pracownia,/ Rok budowy 1.962

2. Zakres rob6t :

a

a

zerwanie istniejqcych powtok malarskich
likwidacja starej rnalatury Scian bqdzie zrealizowana w pozycji kosztorysowej :

,,przecierka Scian isufit6w,, - nakfady uwzglqdniaiq takze naprawq rys, spqkan,
nier6wnoici i wstqpne szpachlowanie tj. wyprowadzenie powierzchni na gotowo
zagruntowanie Scian i sufit6w preparatem gruntuiqcym Unigrunt lub innym
por6wnywalnym
wykonanie gladzi gipsowych :ician i strop6w naktady uwzglqdniajq osadzenie
naro2nil<6w ochrontrych na o6cie2ach okiennych, drzwiowych, naroznikach Scian
malowanie Scian i srufit6w - kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem, przedmiary rob6t
uwzglqdniajq rodzaje farb oraz numery RAL
lakierowanie lampenii
skucie tynku na parterze w celu licowania okladziny Sciennej z piytek glazurowanych
z istniejqcym tyn lciern

wykonanie tynl<u kategorii ll uzupelniajqcego p
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zagruntowanie (cian klejem oraz uktadanie okladziny 5ciennej z plytek glazuror,.ranych -
przed m ia ry uwzglq dn iajq osadzen ie listew wyka rlczajqcych
zagru ntowa n ie i ut,ozen ie plytek gressowych (a ntypo( lizgowo(6 m in im u m
R-1-L,Europejsl<a Klarsa 2) - plytki wedtug wskazani i wymog6w Inwestora
skucie lub podciqcie nosl<a nastopni schod6w do pozi'mu parteru
oktadziny schod6r,n' nastopni ipodstopni plytkanri gresso\^/ymi (antypoSlizgowoii
minimum R-1"1-,Europejska Klasa 2)- ptytki wedlug wskazani i wymog6w Inwest,cra
okladziny ceramicz:ne tj' plytki glazurowane (cienne , podlogowe gressowe pgdlogowe
oraz na schody w uzgodnieniu z Inwestorem - plytki wedlug wskazani i \^,,ymog6w
In westo ra

malowanie podokir:nnik6w oraz p6lek nad grzejnikami
malowanie Slusarl'li oraz stolarki drzwi wejSciowych do lokali - zakres robot oraz
kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem
wymiana drzwi piwnicznych na stalowe o odpornoSci 

'gniowej 
Er-60

wymiana pochwytu balustrad klatki schodowej z tajnrv pVC

osadzenie nowych wycieraczek do obuwia
inne roboty ujqte ur przedmiarze
naldady w przedmiarach uwzglqdniajq zabezpiec;zenie
element6w klatki schodowei, drzwi wej(ciowych l<t6re nie
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a przed zabrudzenielm foliq
podlegajq malowaniu, ol<ien,

skrzynel< na listy i innych
naklady w przednriarach uwzglqdniajq oczyszczenir: i

prowadzonych robotach
umycie klatki schodowej po

prowadzone robot'y nalezy skoordynowac z innymi lvyl<onawcami w taki spo:;ob zeby
unil<nqi kolizji tych rob6t czy konieczno(ci ponownego ich wykonania, dotyczy to robot
sanitarnych (wyrniana grzejnik6w), elektrycznych (wymiana opraw osw,ietlenia,
osprzqtu , montazLl listew elektroinstalacyjnych, wyrniana drzwi wejSciowych clo klatki,
wymiana wind osobowych, wymiana drzwiczek ( obud6w wnqk) z lir:znikami
energetycznymi w przypadku budynku Radna 1,5 <>raz energetycznymi i gazowymi
w przypadku Radna 9
Inwestor planuje r,vyl<onac wymianq drzwiczek instalacyjnych we wtasnym ;lakresie,jednak nie wykluc;za zlecenie tej czynnodci wyl<onawcy remontu klatki odclzielnym
zleceniem, z zastrze2eniem, ze wskaze Wyl<onawcv F,roducenta tych drzwiczell w celu
zachowania jednolitoSci z zamontowanymi na innych klatkach schodowych budynkow
SM Radna

3. Zalo2enia o96lne :

wykonawca rob6t rna obowiqzek zabezpieczyc nieodplatnie teren
prowadzenia rob6t ustawiaiqc barierki zabezpieczaiqce, , taSmy , oznakowac
tablicam i ostrzegawczymi
Najp6lniej w dniu podpisania Umowy wykonawca dostarczy Zamawiaiqcemu
wykaz pracownik6w niezbqdnych do realizacji rob6t
Najpolniej w dniu wprowadzenia na roboty wykonawca ma obowiazek
przedlo2y c Inwestorowi h armonogra m robot
wykonawca ma ob.wiqzek kazdorazowego zgraszania ,Zamawiaiqcemu do
odbioru roboty zanil<ajqce, do dalszego etapu
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pozytywnym odbiorze tych rob6t . Zaniechanie tej czlrnno(ci moze skutkowai
zerwaniem Umow'y,
wykonawca ma obowiqzek uwzgrqdni6 w ofercie wszr:rkie uciqzriwo(ci
zwiqzane z realizaciq oraz zabezpieczeniem rob6t w budynku
mieszkalnym spowodowane faktem uzytkowan ia przez mieszka6c6w
Wykonawca ma obowiqzek uporzqdkowai teren przylegty do miejsca prowrrdzonych
rob6t w obrqbie budynku oraz przel<azanego zaplecza
Inwestor przewiduje wymianq wind w przedmiotowych budynkach
w przypadku budynku Radna 9, Inwestor planuje budowq dodatkowego przystanku
windy, w zwiqzl<u z powyzszym czqsi robot dotycz;1ca remontu klatki pozostajqca w
obrqbie tych rob6t bqdzie wykonana po wyl<onaniu przebudowy i nadbudowy szybu
windowego
Inwestor moze zler:ii remont obu klatek schodowych bqdqcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji jednennu wyl<onawcy, jednak zastrzega s;obie prawo oddzielnego zlecenia
rob6t na kazdej klatce innemu Wykonawcy

4. Ustalenie standardu wyl<oriczenia l<latel< :

Malowanie farbami emulsyjnymi ician i sufit6w - farba lateksowa Del<oral RAL 9010
Malowanie farbq olejnq pas6w (cokol6w) oraz bok6w bieg6w schod6w - farba ftalowa
Tikkurilla baza C, kolor RAL TOgl - matowa
Lakierowan ie la m pr:ri i- La kier Beckers pAN EL-LAcr( m atowy
Malowanie podol<iennikow oraz p6tek nad grzejnil<arni- farba ftalowa Tikl<uriller baza C,kolor RAL 7037
Malowanie farbq olejnq wszell<ich rur instalacyjnych farba olejna-l<olor jcian RAL 9010
Malowanie farbq olejnq drzwi wejdciowych do lokali mieszl<alnych -RAL 9001
Malowanie farbq olejnq balustrad -farba ftalowa Tikkurilla baza C, kolor RAL 70317
wycieraczki do obuwia systemowa Unimat osuszajqco -czvszczEca 60cmxgocrn - rama
alu minium, wktad t,el<stylny
Licowanie Scian plytkami grazurowanymi Nowa Gara - wykonawca ma obowiqzek
dokonai wizji lokalrrej na innych klatkach schodowych izastosowai ptytki identyr:zne
Posadzki z plytek gressowych Nowa Gala- antypo6lizgrcwoii minimum R-1L, Europejska
l(lasa 2 ' wykonawca ma obowiqzek dokonai wizji lokalnej na innych l<latkach
schodowych i zasto:;owac ptytki identyczne
okladziny schod6r,rr z plytek nastopnie - ptytki systemowe ryfrorvane
antyposlizgowoii minimum R-1-L, Europejska l(lasa 2 - kolorystyka i materiat tozsamy
z posadzkq z plytek gressowych
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Prezes larz-:qtt'
SM.Radna"


