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Zakres prac 
 

I. Naprawa stropu nad kadziami: larowną i maszynową 
1. Zabezpieczenie obszaru prac – ok. 100 m2, 
2. Oczyszczenie tynków stropu i ścian z masy papierniczej – ok. 75 m2 
3. Zbicie odparzonych tynków – ok. 15 m2 
4. Oczyszczenie i zabezpieczenie prętów zbrojeniowych – ok. 15mb 
5. Uzupełnienie tynku materiałem dedykowanym do tego typu pomieszczeń – ok.15 m2 
6. Wykonanie gładzi materiałem dedykowanym do tego typu pomieszczeń – ok. 75 m2 
7. Zagruntowanie powierzchni stropu i ścian – ok. 75 m2 
8. Trzykrotne malowanie powierzchni ścian i sufitu farbami dedykowanymi dla tego typu 

pomieszczeń – ok. 75 m2 
9. Wykonanie stelaża pod blachy kwasoodporne – ok. 79 m2 
10. Dostawa i montaż blachy kwasoodpornej – ok. 79 m2 
11. Oczyszczenie żywicy z masy papierniczej – ok. 15m2 
12. Uzupełnienie i naprawa żywicy – ok. 1,5 m2 
13. Dostawa i montaż blachy kwasoodpornej antypoślizgowej ryflowanej z wywinięciem na 

boki – ok. 15m2 
14. Obróbka glifów/otworów w żywicy blachą kwasoodporną – 4 kpl. 
15. Obróbka glifu/otworu w ścianie blachą kwasoodporną – 1 kpl. 
16. Przełożenie instalacji elektrycznej (4 punkty oświetleniowe wraz z instalacją) na blachę – 

1 kpl. 
17. Przełożenie mocowania instalacji z żywicy na blachę  (6 szt.) – 1 kpl. 
18. Usunięcie/przycięcie wystających metalowych elementów – 2szt. 
19. Usunięcie starych uchwytów mocujących instalację do ściany/sufitu, wraz z zakupem i 

montażem nowych uchwytów – 2 kpl. 
20. Przełożenie istniejących mocowań instalacji z sufitu na blachę – ok. 6 szt. 
21. Wywóz i zagospodarowanie wszelkich nieczystości i odpadów powstałych podczas 

realizacja zadania – 1 kpl. 
22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl. 

 
II. Naprawa stropu nad kadziami magazynowymi 

 

23. Zabezpieczenie obszaru prac – ok. 82 m2, 
24. Oczyszczenie tynków stropu, ścian i słupa z masy papierniczej – ok. 58 m2 
25. Zbicie odparzonych tynków – ok. 7 m2 
26. Oczyszczenie i zabezpieczenie prętów zbrojeniowych – ok. 5mb 
27. Uzupełnienie tynku materiałem dedykowanym do tego typu pomieszczeń – ok.7 m2 
28. Wykonanie gładzi materiałem dedykowanym do tego typu pomieszczeń – ok. 58 m2 
29. Zagruntowanie powierzchni stropu, słupa i ścian – ok. 58 m2 
30. Trzykrotne malowanie powierzchni ścian, stropu i sufitu farbami dedykowanymi dla tego 

typu pomieszczeń – ok. 58 m2 
31. Wykonanie stelaża pod blachy kwasoodporne – ok. 58 m2 
32. Dostawa i montaż blachy kwasoodpornej – ok. 58 m2 
33. Oczyszczenie podłoża betonowego z masy papierniczej – ok. 10 m2 
34. Uzupełnienie i naprawa podłoża betonowego – ok. 10 m2 
35. Dostawa i montaż blachy kwasoodpornej antypoślizgowej ryflowanej z wywinięciem na 

boki – ok. 10m2 
36. Obróbka glifów/otworów w betonie blachą kwasoodporną – 3 kpl. 
37. Obróbka glifu/otworu w ścianie blachą kwasoodporną – 3 kpl. 
38. Przełożenie instalacji elektrycznej (2 punkty oświetleniowe wraz z instalacją) na blachę – 

1 kpl. 
39. Przełożenie mocowania instalacji z betonu na blachę – 1 kpl. 
40. Usunięcie starych uchwytów mocujących instalację do ściany/sufitu, wraz z zakupem 

i montażem nowych uchwytów (4 szt) - 1 kpl. 
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41. Przełożenie istniejących mocowań instalacji z sufitu na blachę – ok. 1 kpl. 
42. Oczyszczenie kraty i ponowny montaż do/na nowowykonanej  blachy antypośliz. – 1 kpl. 
43. Doczyszczenie istniejącej okładziny ceramicznej kadzi z masy papierniczej  - ok. 58 m2 
44. Wywóz i zagospodarowanie wszelkich nieczystości i odpadów powstałych podczas 

realizacja zadania – 1 kpl. 
45. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl 

 
 

Zakres ilościowy do weryfikacji podczas wizji lokalnej. 
    


