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                  Kody CPV: 
45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  Izolacja cieplna

45324000-4  Tynkowanie

45262521-9  Roboty murarskie w zakresie fasad

45421125-6  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45262120-8  Wznoszenie rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań



1. Nazwa zamówienia:

Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku administracyjnego PKS w 
Kluczborku, ul. Byczyńska 120,  46-200 Kluczbork

         1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Zakres robót:

1.2.1 Montaż rusztowań systemowych, inwentaryzowanych

1.2.2 Wykucie z muru starych i okien i drzwi 

1.2.3 Obicie zwietrzałych i „spuchniętych” powierzchni tynku zewnętrznego

1.2.4 Uzupełnienia po zbitych tynkach

1.2.5 Demontaż podokienników blaszanych

1.2.6 Demontaż krat okiennych  – do ponownego montażu 

1.2.7  Demontaż obudowy stropów  w bramach wjazdowych na plac PKS

1.2.8 Wykonanie izolacji cieplnej na stropach w bramach wjazdowych na plac PKS

1.2.9 Montaż okien PCV w otworach okiennych – wymiana 

1.2.10 Montaż drzwi aluminiowych - wymiana

1.2.11 Ocieplenie ścian budynku styropianem grub. 16 cm wraz z wyprawą tynkarską 

silikonową, wykonana metodą bezspoinową.

1.2.12 Docieplenie ściany szczytowej zachodniej styropianem grub. 6 cm wraz z 

wyprawą tynkarska silikonową, wykonane metodą bezspoinową.

1.2.13 Wykonanie tzw. „zielonej ściany” na szczycie zachodnim budynku

1.2.14 Montaż podokienników z blachy powlekanej - białej (nowe)

1.2.15 Montaż wcześnie zdemontowanych krat okiennych (na przedłużonych 

wspornikach

1.2.16 Wykonanie nowych obróbek blacharskich attyki oraz montaż rur spustowych 

1.2.17 Przebudowa schodów zewnętrznych, po ociepleniu ścian zewnętrznych 

(poszerzenie biegów).

1.2.18 Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, metodą wdmuchiwania luźniej wełny 

mineralnej w przestrzeń stropodachu

1.2.19 Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych.

1.2.20 Montaż elementów promocyjnych (logo i napis) na elewacji budynku

1.2.21 Montaż i demontaż rusztowań inwentaryzowanych przyściennych oraz budowa 

daszków ochronnych wzdłuż rusztowania



Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

      Należą do nich:

1. Prace związane z przejęciem oznaczeniem i zabezpieczeniem placu budowy przed osobami  

      postronnymi,

2. Umożliwienie bezpiecznego korzystania z remontowanego obiektu pracownikom i 

       klientom, w tym wykonanie osłon i zadaszeń nad głównym wejściem

3. Przygotowanie i wykonanie zaplecza technicznego i socjalnego budowy - uzgodnienia    

      związanego  z ewentualnym zajęciem placu

1.3.1      Przygotowanie i zabezpieczenie

1.3.1.1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  (DZ.z 2003 r.  Nr. 47, poz 401).

1.3.1.3 Ze względu na miejsce prowadzenia robót, tj. w obrębie głównego ciągu pieszego i 

parkingu, należy zachować szczególną staranność i dbałość o elementy zadania służące 

bezpieczeństwu  przechodniów, pracowników  i petentów przychodzących do siedziby PKS.

1.3.1.4    Przed rozpoczęciem robót należy wezwać właścicieli urządzeń i sprzętów 

znajdujących się w obrębie placu budowy, do ich usunięcia lub należytego zabezpieczenia.

1.4 Teren Budowy

1.4.1.1 Rozpoczęcie prac budowlanych może się rozpocząć po protokólarnym przekazaniu 

placu budowy wykonawcy przez służby zamawiającego.

1.4.1.2 Organizacja Robót budowlanych

Wykonawca ma obowiązek wykonania projektu organizacji robót i przedstawienia go

celem zatwierdzenia przez służby zamawiającego.

1.4.1.3. Wszelkie uzgodnienia i działania dotyczące zmiany organizacji ruchu w obrębie 

prowadzonych robót, należą do Wykonawcy

1.4.1.4  Organizacja robót musi uwzględniać następujące aspekty:

    -     wygrodzenie i oznaczenie terenu budowy

-     środki ostrożności przy prowadzeniu robót na chodniku i parkingu, także w przerwach robót

– bezpieczne dojścia do budynku administracyjnego PKS

– organizację zaplecza budowy w tym dostęp na posesję służb ratowniczych

– organizację zaplecza socjalno - technicznego budowy



– sposób zabezpieczenia p.poż i BHP

1.4.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

– W razie przypadkowego uszkodzenia instalacji zewnętrznych - wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi służby zamawiającego o zaistniałym fakcie i będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

–  Należy dokonać wszelkich starań aby wymiana okien  była w minimalnym stopniu 

uciążliwa dla użytkowników remontowanego obiektu i nie stanowiła zagrożenia dla ich 

bezpieczeństwa.

– Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia dróg i dojazdów w czasie trwania 

budowy.

– Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób postronnych, jeśli 

znajdują się one w wydzielonej strefie prowadzenia robót.

1.4.3    Ochrona środowiska.

Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska.

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

związanych z ochroną środowiska obciążają wykonawcę.

Wykonawca na swój koszt będzie na bieżąco usuwał z placu budowy wszelkie odpadki i 

zbędne opakowania, zgodnie z obowiązującymi w mieście przepisami

1.4.4  Warunki BHP.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP. Wykonawca 

ma obowiązek ogrodzić i odpowiednio oznakować teren robót .

Ze względu na usytuowanie obiektu bezpośrednio przy chodniku i parkingu, Wykonawca 

zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności w trakcie prowadzenia robót a także 

gdy nie są one prowadzone. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt. Pracownicy muszą mieć zapewnioną odpowiednią odzież 

i inne środki ochrony osobistej. Wykonawca zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami przez 

osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.



1.4.5Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 

utrzymywał  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie  przepisy w 

czasie prowadzenia robót.

1.4.6Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca uzgodni z zamawiającym na etapie wykonania projektu organizacji robót sposób 

dostępu i rozliczenia za media niezbędne do prowadzenia prac. Wykonawca powinien 

przewidzieć wykonanie zaplecza socjalnego dla pracowników we własnym zakresie.

1.4.7Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni bezpieczny dojazd do warsztatów, sklepów i punktów usługowych 

znajdujących się na placu PKS.  Wykonawca  zamontuje i będzie utrzymywał przez cały czas 

trwania prac budowlanych odpowiednie oznakowanie regulujące ruch samochodowy i pieszy 

w obrębie głównego ciągu komunikacyjnego przy południowej i zachodniej elewacji budynku.

1.5.       Materiały

1.5.1     Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm

1.5.2     Wszystkie materiały powinny posiadać:

            - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

               technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych

               przepisów i dokumentów technicznych.

            - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczna jeżeli nie

              są objęte certyfikacją określoną powyżej.

1.5.3      Wszystkie materiały powinny być dostarczane na budowę w oryginalnych opakowaniach z 

              oryginalnymi oznakowaniami producenta .

1.5.4.     Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu docieplenia pod warunkiem, że  posiada on 

 wymagane świadectwa i certyfikaty oraz zostanie zaakceptowany przez zamawiającego .

1.5.5      Materiały do wbudowania powinny być w I gatunku.

 1.6. Sprzęt i Maszyny

1.6.1.1 Sprzęt jaki będzie użyty do wykonywania robót musi być technicznie sprawny, posiadać   

aktualne świadectwa przeglądów technicznych gwarantować bezpieczeństwo dla 

obsługujących go pracowników

1.6.1.2 Montaż rusztowań musi być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Przed podjęciem prac na rusztowaniu podlega ono protokolarnemu 

odbiorowi przez uprawnionego kierownika budowy.



1.6.1.3 Wykaz podstawowego sprzętu:

- rusztowanie zewnętrzne inwentaryzowane

- betoniarka elektryczna

- samochód samowyładowczy

- samochód dostawczy

- elektronarzędzia

2.. Środki transportu

      Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport   

      związany z niniejszą budową.

3. Wykonanie robót.

3. 1      Zakres  prac objętych projektem  budowlanym 

3.1.1   Montaż rusztowań systemowych, inwentaryzowanych

         Rusztowania należy ustawić w sposób umożliwiający bezpieczne prowadzenie 

robót na docieplanych elewacjach

3.1.2 Wymiana  okien drewnianych na okna PCV oraz drzwi aluminiowych

3.1.3 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku administracyjnego PKS wykonać płytami 

styropianowy fasadowymi EPS 0,031 o grub. 16 cm wraz z warstwą zbrojącą i 

tynkiem silikonowym, zgodnie z opracowanym projektem kolorystyki elewacji.

3.1.4 Ocieplenie płytami styropianowymi EPS 0,031 ścian fundamentowych budynku, na 

głębokość 50 cm poniżej poziomu przyległej opaski betonowej i chodnika.

3.1.5    Wymiana obróbek blacharskich, w tym parapetów okiennych i obróbki attyki. 

Nowo zamontowane parapety powinny odprowadzać wodę  na min. 5 cm od lica 

ocieplonej ściany.

3.1.6   Izolacja stropodachu budynku

Należy wykonać otwory w płytach korytkowych, celem wtłoczenia luźnej wełny 

mineralnej w przestrzeń stropodachu.  Minimalna grubość warstwy ocieplenia nie 

może być mniejsza niż 24 cm (w każdym miejscu). Po wykonaniu ocieplenia 

otwory w płytach korytkowych należy zaślepić blachą grub. min. 1,5 mm i pokryć 

papą termozgrzewalną.

3.1.7    Ścianę szczytową zachodnią należy docieplić styropianem EPS 0,031 grub. 6 cm., 

przyklejając i kołkując płyty styropianowe do warstwy istniejącego tam ocieplenia.

3.1.8    Na ścianie szczytowej zachodniej zaplanowano montaż rusztu z paneli stalowych 

ocynkowanych, służących utrzymaniu pnączy (bluszcz), tzw. „zielona ściana”



3.1.8    Ze względu na ocieplenie ścian, wystąpi konieczność poszerzenia biegów 

schodowych przylegających ścian. Przebudowa schodów będzie polegać na 

poszerzeniu biegów i obłożeniu  płytkami mrozoodpornymi. Przeróbki (wymiany) 

będą też wymagały balustrady schodowe

4.   Kontrola robót i materiałów

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów

Wszelkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, w przypadku gdy 

brak normy stosować można wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez 

zamawiającego.

Wszystkie koszt związane z prowadzeniem badań i pomiarów ponosi wykonawca.

Materiały  dla  których  wymagane  są  atesty  będą  określone  przez  służby  nadzoru 

zamawiającego.  Kopie  atestów  powinny  być  przedłożone  zamawiającemu  przed 

wbudowaniem materiałów.

5.   Przedmiar robót

Wykonawca zapozna się z przedmiarem robót i dokumentacja projektową. Przedmiar ma 

charakter materiału pomocniczego w procedurze zlecania zaplanowanych do wykonania robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie całości robót wynikających z projektu 

budowlanego i założonych w nim efektów. Wszystkie uwagi dotyczące zakresu prac należy 

zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu., w terminach przewidzianych ustawą Prawo o 

zamówieniach publicznych.

6. Odbiory robót

        6.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi dokumentację odbiorową.  Dokumentacja ta podlega   

  weryfikacji przez służby nadzoru zamawiającego.

        6.2.  Przystąpienie do odbioru nastąpi po wykonaniu wszystkich prac zgodnie z projektem     

  technicznym  i niniejsza specyfikacją.

     6.3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

- pozytywne protokoły odbioru robót ulegających zakryciu potwierdzone przez    

   zamawiającego

-   dokumenty świadczące o jakości zastosowanych materiałów

-   oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z warunkami 

   technicznymi wykonywania i odbioru robót i dokumentacją



6.4. Badania kontrolne odbioru końcowego będą poległy na sprawdzeniu:

- kompletności dokumentacji odbiorowej

- zgodności wykonania robót  z dokumentacją i niniejszą specyfikacją

- prawidłowości wykonania ocieplenia i wyprawy tynkarskiej

- prawidłowości wykonania obróbek blacharskich.

- wyglądu i innych właściwości powierzchni elewacji

- prawidłowości wykonania pokrycia papowego na dachu budynku

- prawidłowości zamontowania drzwi, okien i parapetów

- prawidłowości odtworzenia przyległych chodników i opasek betonowych

- poprawności wykonanych nasadzeń (zielona ściana)

- prawidłowości wykonania okładzin i balustrad schodowych

- doprowadzenia do porządku placu budowy i terenów  przyległych.

6.5. Roboty zostaną odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne.

6.6.Szczegółowe warunki odbioru i rozliczenia wykonanych robót określi umowa zawarta z     

      Wykonawcą

7. Dokumenty odniesienia Normy:

PN - 86/-B02355 Tolerancja wymiarów w Budownictwie

PN - 85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN - 79/B-06711 Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - B-10100 Roboty Tynkowe. Tynki Zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN - B-l 9701:1997 Cement powszechnego użytku

PN - B -30020 :1999 Wapno

PN - 88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN - ISO 3443 -1:1994 Tolerancje w Budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

określenia

PN - 69 -BI0285 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.


