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SPECYFIKACJA ROBOT

INWESTOR sPot DZtELNtA MtESZKANtowA ul. Radna i-5 A oo-34.t warszawa

OBIEKT ciqg komunikacyjny wzdlu2lokali u2ytkowych przy ul. Browarnej 6

PRZEDMIOT OPRACOWANIA Remont ciqgu pieszego wzdlu2 budynl<u przy ul. Browarnej 6
polegajqcy na wyburzeniu czq5ci tarasu, wykonaniu pochylni dla os<lb niepelnosprawnych oraz
rob6t oktadzinowych z plytek klinkierowych w obrqbie tej pochylni.

I.

Taras ten zlokalizowany jest przy budynl<u mieszkalnym wielorodzinnym a zasadzie wzdtui
jego wysuniqtej parterowej czqsci zawierajqcej lokale uzytkowe o rc5znych funkcjach przy
ul. Browarnej 6.

w poprzednich latach zostat on wyl<oriczony nawierzchniq z lastryko ptukanego, kt6ra po wielu
latach uzytkowania jest zniszczona, spqkana, zarysowana, lokalnie 6dparzona.
Przedmiotowy taras nie umozliwia dostqpu do lokali uzytkowych osobom niepelnosprawnym.
stan techniczny tarasu oraz jego estetyka wymagajq pilnych rob6t naprawczych.

2. Zalozenia og6lne rob6t

/ Wykonawca ma obowiqzek wystqpii z wnioskiem o wydanie zezwolenia i uzyskanie zgody na
zajqcie pasa ruchu drogowego w celu prowadzenia rob6t do Zarzqdu D169 Miejskich ul.
chmielna t20 oraz dozarzqdu Teren6w publicznych ul, podwale 23r' Koszty zajqcia pasa ruchu ponosiZamawiajqcy ale w przypadku przekroczenia terminu
zdeklarowanego przez Wykonawcq we wniosku o zajqcie tego pasa , kary oraz oplatq po tym
terminie ponosi Wykonawca

/ Zamawiajqcy zgtosil roboty objqte przedmiotowq Umowq w Wydziale Budownictwa
i Architektury Dzielnicy Sr6dmie6cie w dniu 2L maja 2OI4 r.

r' Wykonawca ma obowiqzel< zglosii na 7 dni przed realizacjq Umowy rozpoczqcie rob6t do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane go zalqczajqc niezbqdne dokumenty tj,
oswiadczenie kierownika rob6t, uprawnienia i inne wymagane/ Kosztorys Slepy uwzglqdnia wygrodzenie rob6t trwatymi barieranri, wszystkie inne l<oszty
wynikajqce z zabezpieczenia rob6t poniesie Wykonawca w ramach zloionejoferty

"/ W przypadl<u konieczno6ci naruszenia przylegtej do granic dziatki nawierzchni Wykonawca
ma obowiqzek przywr6cii jej stan pierwotny bez naliczania dodatkowvch koszt6w

3. Zato2enia szczeg6lowe rob6t



' Roboty rozbi6rkowe : rozebranie Scianel< oporowych, schod6w, istniejqcej nawierzchni
w celu wyprofilowania pochylni.

. odciqcie szlifierkq kqtowq nawierzchni ciqgu komunikacyjnego wzdtuz budvnku
pomiqdzy Scianq a projektowanq pochylniq

o Pozostate roboty wyburzeniowe
. Roboty ziemne pod posadowienie :ician 2elbetowych
o Wylanie podto2y pod riciany wrazz izolacjq
. Wylanie (cian zelbetowych
o Wykonanie warstw konstrukcyjnych pochylni
o Ulozenie nawierzchni pochylni z kostki betonowej
r Przygotowanie powierzchni tarasu pod warstwy wykoriczeniowe
o Licowanie nawierzchnitarasu oraz scianek plytkami klinkierowvmi
o Monta2 balustrad ze stali kwasowej
. Wykonanie innych rob6t budowlanych towarzyszqcych
Inwestor wymaga, 2eby wszystkie masy uzyte do naprawy, wvr6wnania, izolacji
przeciwwilgociowej spelnialy wymogi w zal<resie odporno:ici na m16z, wodoszczelno6ci.
pa roprzepuszczal noici
I nwestor postu I uje nastqp uiqce wykor{rczen ia n awierzchn i ta r;rsu :

' Wyl<onanie warstwy szczepnej o grubo:ici 1-6 mm z drobnoziarnistej zaprawy
naprawczej o wla:iciwo6ciach wodoszczelnych , paroprzepuszczalnych, mrozoodpornych
z materialu INDUCRET-BlS 1/6 - producent Schomburg

o wyl<onanie warstwy wyr6wnawczej o grubosci 5-40 mm z zaprawy naprawczej cr

wlaSciwo6ciach wodoszczelnych , paroprzepuszczalnych, mrozoodpornych z materrialu
ASOCRET-FM40V - producent Schomburg

' Wyl<onanie izolacji z dwuskladnikowej , uelastycznionej morCyfil<owanej polimerami
za p rawy uszczel n iajqcej AeUAFI N-2K/M _ producent Schom b u rg

o wklejenie ta6my uszczelniajqcej ASo - Dichtband - 2000, wodoszczelnej ,
paroprzepuszczalnej wzdlu2 Scian - producent Schomburg

o W szczeliny dylatacyjne, wkleii ta6mq uszczelniajqcq Schomburg ASO Dichtbano ,

n astqpn ie wypetn ii prepa ratem schombu rg I N D u FLEX-VK-6060.
. wykoriczenie nawierzchni tarasu, dcianki podokiennej, wystajqcych ponad teren

oraz nawierzchniq pochylni Scian oporowych , 96rnej krawqctzi scian oporowych
itd. plytkami l<linkierowymi Argelith kolor Antracyt 230 i ARC Gray 210
(iasnoszare) zgodnie z kolorystykq przyiqtq w projekcie remontu tarasu przy
ul. Browarn ej 4 - Wyl<onawca ma obowiqzel< zapoznai siq z tym projektem

r Powierzchnie pionowe w miejscach gdzie nie jest konieczne wykonanie izolacji
p rzeciwwi lgociowej przed utozen iem piytek kli n kierowych zagru ntowai
preparatem Schomburg ASO-Unigrund-GE

o Plytki klinkierowe Argelith uktadai na wysokoelastycznym, clwusldadnikowym o
wta:jciwo:iciach wodoszczelnych , mrozoodpornych kleju UNlFlx-2K/6- producent
Schomburg, wykonanie fugowania przy u2yciu cementowej zaprawy o wla(ciwo:jciach
wodoszczelnych , mrozoodpornych ASo-Flexfuge - producent schomburg

o Materiat do wykoriczenia nawierzchni tarasu musi spelniai wymogi i wymagane
parametry antypo6lizgowo:ici takie jak dla piytek ceramicznych wedtug normy DIN
51 130 - jak dla schod6w zewnqtrznych i strefy wejSciowej zewnqtrznej - R1UR10 V4



. Podczas realizacji rob6t narezy wykonai wtaiciwe spadki dla skutecznego
odprowadzenia w6d opadowych z powierzchni tarasu

wykonawca ma obowiqzek przedstawii Zamawiajqcemu do pisemnej akceptacji probki ,wzorY, wtaiciwe dokumenty uprawniajqce do obrotu na obszarze Rp tj. atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnoSci, aprobaty iinne na materialy strategiczne uzyte do
realizacji zam6wienia. W szczeg6lnoici dotyczy to material6w kt6re bqdq zastosowane do
wykoriczeri nawierzchni tj, do izolacji , wzmocnienia nawierzchni, dylacji, masy klejqce, do
fugowania, plytki klinkierowe, kostl<a nawierzchni , balustrady itd. Wyl<onawca bqdzie
mogl zastosowai te materialy tylko i wylqcznie po akceptacji Zamawiaiqcego.
Wykonawca ma obowiqzek przed przystqpieniem do rob6t sporzqdzii plan BloZ, jeden
egzemplarz tego planu nale2y przedto2y6 Zamawiajqcemu

I tl(,vt


