
 

 

 

          Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Wykonanie prac naprawczych połaci dachowej nad  częścią hotelową na II piętrze w budynku administracyjno  

– wypoczynkowym na terenie obiektu SL Toropol w Opolu przy ul. Barlickiego 13, celem uzyskania odpowiednich 

parametrów technicznych, użytkowych i estetycznych pomieszczeń. 

Obiekt użyteczności publicznej. 

 

Dane ogólne: 

Obiekt użytkowany jest jako budynek administracyjno – wypoczynkowy o trzech kondygnacjach nadziemnych 

(parter, I i II piętro), całkowicie podpiwniczony. Budynek posiada wydzieloną klatkę schodową stanowiącą 

komunikacje pionową pomiędzy kondygnacjami.  

Na II piętrze znajduje się część wypoczynkowa pełniąca funkcję domu wycieczkowego.  

Konstrukcję nośną budynku stanowią ramy żelbetowe oraz wewnętrzna ściana nośna.  

Na ryglach ram oraz wewnętrznej ścianie nośnej oparte są stropy gęsto-żebrowe oraz w części środkowej nad 

partem strop żelbetowy. Budynek posiada dwie dylatacje biegnące przez całą jego wysokość – część środkowa 

(trzykondygnacyjna) oddylatowana jest od dwóch pozostałych  bocznych (dwukondygnacyjnych).  

Ściany zewnętrzne wykonane jako murowane z materiałów ceramicznych. Ściany nośne wewnętrzne: wykonane 

jako murowane z materiałów ceramicznych.  

Strop nad II piętrem wykonany jako ceramiczny – gęsto-żebrowy.  

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. 

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.  

 

Przedmiot zamówienia. 

Zakres ogólny prac naprawczych do realizacji obejmuje: 

 

- Rozbiórkę pokrycia z papy na połaci dachu – powierzchnia ok. 365 m2,  

- Demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.  – ok. 22 m2, 

- Usunięcie ewentualnych złuszczeń podłoża połaci po demontażu pokrycia z papy, 

- Przygotowanie podłoża połaci pod montaż warstw nowego pokrycia (uzupełnienie ubytków, itp.), 

- Montaż warstw pokrycia połaci dachowej z wykorzystaniem styropapy – min. gr. 12 cm oraz papy wierzchniego 

krycia np. typu Szybki Profil SBS, 

- Montaż nowych obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp., 

- Utylizacja odpadów na wysypisko wraz z poniesieniem kosztów utylizacji. 

 

Termomodernizacja połaci dachowej musi spełniać obowiązujące wymogi normowe w zakresie 

współczynnika przenikania ciepła. 

W ramach Przedmiotu zamówienia należy również zamontować systemowe taśmy dylatacyjne w miejscach 

istniejących dylatacji budynku i nowe obróbki blacharskie na dachu w miejscu dylatacji. Widoczne uszkodzenia 

dylatacji są związane z nieszczelnościami obróbek blacharskich na styku części niższej z wyższą z uwagi na 

ingerencję wód opadowych oraz roztopowych przez nieszczelności do wnętrza obiektu powodując uszkodzenia 

dylatacji.      

 



  
Prace naprawcze objęte przedmiotem zamówienia należy wykonywać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, odpowiednią technologią prac, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola (w przypadku 

konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów). 

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia 

Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia 

prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych. 

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami  

w odpowiedniej branży. 

Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą część opisową  

i graficzną w zakresie zrealizowanych prac naprawczych. 

Dokumentację powykonawczą należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD w formatach edytowalnym i PDF. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność 

wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane 

przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami prawa. 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności wynikającej  

z obowiązujących przepisów), 

3. Zamieszczone przez Zamawiającego ewentualne przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy.  

4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.  

 
 

Uwaga: 

 

Przedmiary robot stanowią jedynie materiał pomocniczy. 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu, celem dokonania obmiarów dla zakresu prac naprawczych 

oraz szczegółowego określenia zakresu prac naprawczych dla opracowania kompleksowej oferty cenowej. 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

 

Dane do kontaktu: 

Włodzimierz Leski – Dział Techniczny, tel. (77) 454 32 66 wew. 137. 

 

 

 

 

Opracował: 

Włodzimierz Leski 


