Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Prace zabezpieczające budynek przy ulicy Jana Kilińskiego 41 w Słupsku
1. Założenia ogólne:
Przedmiotowy budynek to obiekt wolnostojący, jednoklatkowy o czterech poziomach
użytkowych (w tym poddasze użytkowe), całkowicie podpiwniczony. Budynek został
wybudowany około ~1910r w technologii tradycyjnej - murowanej.
Obiekt znajduje się w ewidencji Konserwatora Zabytków.
Należy wykonać niezbędne prace zabezpieczające przed dalszą degradacją budynku oraz jego
elementów takich jak ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, dach, orynnowanie, obróbki
blacharskie, stolarka okienna.
2. Roboty budowlane :
Aby zabezpieczyć budynek przed dalszą degradacją należy:
· Usunąć samosiejki drzew i krzewów wokół budynku na pasie o szerokości minimum
1m,
· Dokonać wymiany pokrycia dachowego wraz z deskowaniem na nowe,
· Zdemontować wszystkie ściany działowe oraz pozostałą zabudowę poddasza,
· Po dokonaniu oceny stanu technicznego konstrukcji dachowej i ewentualnie ją wzmocnić
lub wymienić ( wymiany lub wzmocnieniu więźby dachowej nie należy ujmować do wyceny),
· Kominy uzupełnić, otynkować, będące w złym stanie technicznym przemurować,
czapki kominów zaimpregnować,
· Zamontować nowe obróbki blacharskie, orynnowanie oraz prawidłowo podłączyć
do kanalizacji deszczowej. Do wykonania obróbek stosować blachę tytan-cynk,
· Zbić luźny i zmurszały tynk, otynkować ściany zewnętrzne po ewentualnym
ich wzmocnieniu, uzupełnieniu spoin i luźnych bądź brakujących cegieł,
· Wzmocnić nadproża ceglane po uprzednim ich odsłonięciu,
· Przemurować poszczególne cegły w gzymsie okapowym,
· W miejscach osiadania stropu należy dokonać całkowitego odsłonięcia konstrukcji
w celu oceny stanu technicznego i ewentualnego wzmocnienia, należy: zdjąć warstwy
wykończeniowe podłogi, zdjąć deskowanie, wybrać polepę absorbującą wilgoć
i dociążającą belki stropowe,
· Wszystkie pomieszczenia oczyścić z gruzu, wykładziny i innych elementów
zalegających, zawilgoconych itp.
· Spękane oszklenie należy zdemontować, braki oszklenia w stolarce okiennej należy
uzupełnić,
· Podczas prac należy zamontować pochłaniacze wilgoci aby zmniejszyć ilość wody
w budynku. Należy także oraz podczas pracy pochłaniaczy uruchomić nagrzewnice
powietrzne zwiększając temperaturę w budynku.
3. Inne obowiązki Wykonawcy:
a)
b)

Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć
ogrodzeniem tymczasowym.
Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz wniesienie opłaty za
zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.

4. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projekt budowlany
Przedmiar robót budowlanych
STWiOR
Pozwolenie na budowę
Elewacje
Plan sytuacyjny
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