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SPOI-DZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Radna 15 A 00-341 warszawa

Budynek mieszkalny wielorodzinny w warszawier przy ul. Lipowej 7

PRZEDMIOT oPRACOWANIA Remont budynku mieszkalnego w zakresie wiqiby ipokrycia dachu wraz z jego ocieplen obr6bek 
-blac

law kominiarskich , montazem insta ej przeciwob
z Decyzjq pozwolenia na budowg nr dnia 31.07.2
Technicznym wykonanym przez firmq ,,Arct budynku prz
posadowionym na dzialce 2/4 z obrqbu 50406 w warszawie

1. Dane budynku :
- Kubatura 5.748,00 m3
- Powierzchnia uzytkowa 1084,30 m2
- Ilo6c kondygnacji naziemnych 7
- ilo6c kondygnacji podziemia 1
- liczba lokali mieszkalnych 25
- rok budowy 1961
- powierzchnia dachu ok 216 m2
2. Charakterystyka budynku :

Budynek mieszkalny wielorodzinny bqdqcy przedmiotem niniejszego opracowania
wzniesiono na poczqtku lat 60 tych w technologii tradycyjnej.
!u*y fundamentowe zelbetowe, sciany piwnic betonowe oraz murowane.
Sciany zewnqtrzne szczelinowe z pustkq powietrznq, licowane ceglq silikatowq,
Sciany kominowe wykonane z cegly ceramicznel peinej.
Konstrukcja strop6w nad piwnicq zelbetowa, stropy miqdzy kon,cygnacyjne DMS.
Dachy budynk6w dwuspadowe, wiq2ba drewniana wykonana z krokwi 10 x 5 cmopiera siq na zelbetowych belkach systemu DMS.
Belki te petniq funkcjq ptatwi po5rednich, lokalnie ulozone sq podwojnie spetniajqc
rolq belki kalenicowej.
t-acenie listwami drewnianymi 5 x 4 cm.
Poszycie z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej.
Na dachu nie zamontowano instalacji odgiomowej.
Budynki nie sq wyposazone w rawy kominiarskie ini ptotki dniegowe
ZaNo2enia og6lne :

'/ celem Inwestora jest wymiana pokrycia dachu ktory jest
nieszczelny, powoduje zacieki wody opadowej , zniszizenia i deqradacjq
budyn ku.

'/ ocieplenie polaci dachowej poprawi komfort mieszkaric6w oraz obnizy koszty
zu2ycia energii cieplnej
w zwiqzku z intensywnymi opadami 6niegu w ostatnich latach i narastaniem
problemow wladcicieli budyn kow mieszkJlnych z wlasciwym utrzymaniem
stanu technicznego obrobek blacharskich - rynien i rur spustowych, dla
wyeliminowania zjawiska powstawania ,, kork6w lodowych,, oraz ,,sopli,, ,w ramach przedmiotowego zadania remontowego nalezy zamontowai
instalaciq elektryczn q grzewczq dla rynien i rurlpustowvch
Inwestor przewiduje w przyszloSci zrea lizowai rowniez termomodernizacjq
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scian budynk6w dratego robo-ty narezy wykonai tak, zeby w przyszrodci
zm in i ma lizowa6 roboty rozbi6rkowe-dotyczy to m. in. ryn ien,'obi6bek
b la cha rskich

decyzji
/Inwestor w formularzu ofertowym ktory jest zalqcznikiem do SIWZ wymaga

podania wartosci oferty w rozbiciu na poszczegolne elementy/ w przedmiarach rob6t zalqczonych do SIWZ ni6 wystqpuiq pozycje
kosztorysowe zwiqzane z montazem oraz motogodzinirni pracy iusztowania ,

.pomostow itp'.a takze pracy przy u2yciu techniI rinowych/ obowiqzkiem wykonawcy jest uwzglqdnienie w wartodci cenowej oferty
wszelkich koszt6w zwiqzanych z koniecznoSciq realizacji rob6t na wysokoscitj' rusztowanie, wyciqg ,pomost roboczy, winda towarow. - osobowa,
techniki linowe, inne urzadzenia

/ powy2sze koszty nalezy uiqe w dodatkowej pozycji kosztorysowej oraz
w formularzu ofertowym

/ w przypadku konieczno6ci realizacji rob6t od strony ulicy Lipowej projekt
organizacji ruch u dostarczy Inwestor natomiast zabezpieczenie rob6twynikaiqce z tego projektu wykona wykonawca w ramach swojej oferty'/ koszty tych rob6t nalezy podai w oddzielnej pozycji formularza oferty/ przedmiar rob6t nie uwzgrqdnia koszt6w zaladunir, wywozu i utylizacji
material6w pochodzqcych z rozbi6rek i demontazv/ wykonawca ma obowiqzek wyceni6 te koszty i podai w ocJdzielnej pozycji
formularza oferty

3. TaNo2enia szczeg6lowe :/ do wymiany element6w wiq2by dachowej stosowa6 tylko i wylqcznie drewnokonstrukcyjne klasy II, niewielka iloSc sqk6w o Srednicy rrie przekraczajqcej 6mm, nieznaczne r6znice barwy, lekko zakrzywione pofalowane sloje/ wszelkie polqczenia element6w drewnianych mogq siq odbywai tylko i
wylqcznie za pomocq systemowych tqcznik6w ciesielslich wykonanych zestali nierdzewnej

/ w przYpadku uzupelnienia bqdZ wymiany element6w kons;trukcyjnych wiqzby
na stykach tych element6w z materialami innymi niz drewno np. beton, cegta
nalezy bezwzglqdnie stosowa6 izolacjq/ izolacja wiatroszczelna musi miei wla6ciwodci jednostronnie paro-
przepuszczalnej

/ w przypadku stwierdzenia znacznej korozji i zlego stanu technicznego
element6w drewnianych tj. krokwi , murtit,laiitd. elementy te nalezywymienii

/ wymianq element6w drewnianych nalezy uzgodni6 z Inwestorem w zakresie
ilo6ci ispecyfikacji ,do rob6t tych mozna przystqpi6 po at<ceptal;i rnwestorar' elementy te nalezy ujmowad w ksiqzce obmiaru 

-rob6t

/ materialy budowlane nalezy stosowac zgodnie z projektern technicznym/ jakiekolwiek odstqpstwa od projektu techniczneg'o nie mogq byi realizowanebez pisemnej akceptacji Inwestora/ Inwestor zaklada realizaciq dachu w technologii Ruukki/ wykonawca ma obowiqzek wyceni6 w ofercie 
-oraz 

wbudowai nastqpuiqce
elementy :



' Pokrycie powierzchni polaci brachq praskq na rqbek stoiqcy Ruukkiclassic premium - bracha mrotkowunu, *ygruszona rirclm, ko,o'Ruukki RR 23 matowy odpowiednik RAL lO)+
' Pokrycie powierzchni kominow oraz scian nadbudirwek identycznq

blachq Ruukki jak powierzchnia dachu- plaska obr6bkowa
mlotkowana bez warstwy fircowej wygiuszalqcej RR 23 matowa
odpowiednik RAL 7024

. ob16bki blacharskie - blacha plaska Ruukki koror matowy RR 23odpowiednik RAL 7024 - niemlotkowana
' Rynny i rury spustowe Ruukki kolor tozsamy z brachq powyzej RR 23odpowiednik RAL 7024
' Lawy kominiarskie i piotki dniegowe systemowe, prefabrykowanefirmy Ruukki

w ofercie wszelkie elementy tqczqce i

do realizacji dachu w systemie Ruukki
ych, ob16bki kalenicy, wiatrownice,

Inwestor nie dopuszcza wbudowania jakichkolwiek obr6bek innych niz wsystemie Ruukki
/ N.a etapie wykonania oferty oraz podczas rearizacji rob6t narezy

:1"::-ll"j:i siq z firmq Ruukki - Ruukki porska Sp.z o. o. ur. Jakrorowska13 96-300 Zyrardow tel' 46-8581600, przedst, handlowy ( woj. Mazowieckietel.5161.49490)
'z obowiqzkiem wykonawcy jest trwale zabezpieczenie budynku od skutkowopad6w atmosferycznych na czas demontaiu obr6bek "r;t p;krylia potaci

bez dodatkowego wynagrodzenia
r' demonta2 przekrycia polaci dachowej nalezy realizowac po wcze6niej analiziepro9noz pogodowych
/ nie nalezy realizowa6 tych rob6t w przypadku prognoz opadow

atmosferycznych
/ w przypadku zalari iuszkodzeri budynku, lokali mieszkalnych, wyposazeniatych lokali w zwiqzku z prowadzonymi robotami wszelkie kosziy stratponiesie Wykonawca
/ Inwestor dopuszcza wykorzystanie windy osobowej w budynku dla potrzeo

transportu os6b oraz zaopatrzenia materiatowego pod warunkiem
zabezpieczenia jej od uszkodzeri i zabrudzel -

/ wykonawca ma obowiqzek ka2dorazowo po zakoilczonym dniu pracy
przywr6cenie porzqdku w windzie/ w przypadku zaniedbari w utrzymaniu porzqdku w windzie ibraku reakcji nawezwania w tym zakresie , Inwestor bqdzie stosowal karq pieniQznq wwysoko5ci 100 zt brutto za kalde zdarzenie

Prezes Zarzqdu
SM,,Radna"


