
Załącznik nr 1. Zakres napraw  

Posadzki w papierni i korytarzu poziom 15,60.  

Zamawiający oczekuje wykonania kompleksowej naprawy posadzek dostosowanych do 

charakteru obciążeń w zakładzie. Posadzki muszą przenieść obciążenia od elektrycznych 

wózków widłowych o ciężarze ok 2,0 ton muszą być odporne na stałe zawilgocenie oraz 

podwyższone temperatury w zakresie 25 - 37 oC.  

I. Likwidacja kanału odpływowego na długości ok 10 m.  

II. Renowacja kanału odpływowego o wymiarach ok. 0,4 m x 0,5 m x 40m.  

1) Przygotowanie powierzchni poprzez:  

a. usunięcie zdegradowanego materiału,  

b. oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do naprawy,  

c. zagruntowanie,  

d. ujednolicenie poziomu wierzchu kanału uwzględniając różnice poziomów 

posadzki.  

2) Wymiana kątowników stanowiących podstawę przekrycia.  

3) Wypełnienie ubytków.  

4) Zabezpieczenie powierzchni kanału poprzez ułożenie warstw wierzchnich 

(żywicznych) odpornych na warunki panujące (stałe zawilgocenie, temperatura 25-37 

oC, PH ścieków 5-7.  

5) Wykonanie nowych przykryć kanału z blachy nierdzewnej przystosowanych do 

przenoszenia obciążeń z transportu wózków widłowych, jednocześnie 

umożliwiających odpływ płynów z posadzki.  

III. Wykonanie 6 m nowego kanału odpływowego. Wykonanie przykrycia nowego kanału z 

blachy nierdzewnej przystosowanego do przenoszenia obciążeń z transportu wózków 

widłowych, jednocześnie umożliwiających odpływ płynów z posadzki,  

IV. Korytarz w papierni pow. ok 264m2.  

1) Przygotowanie posadzki,  

a. zamawiający dopuszcza odtłuszczenie, szlifowanie, groszkowanie, frezowanie lub 

skucie,  

b. zagruntowanie.  

2) Ułożenie warstw wyrównujących grubości od 2 do 5 cm.  

3) Przygotowanie przejść/spadków pomiędzy nowymi i starymi posadzkami, z jastrychu 

żywicznego wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami towarzyszącymi.  

4) Wykonanie warstwy wierzchniej odpornej na obciążenia od wózków widłowych. (bez 

spoinowa posadzka przemysłowa na bazie bezbarwnej żywicy epoksydowej i 

zacieranego, barwionego piasku kwarcowego) obejmujący zakres podstawowy jak i 

łączniki pomiędzy różnymi poziomami posadzek.  

5) Reperacje tynków i malowanie ścian powierzchnia ok 280 m2.  

6) Zabezpieczenie narożników kątownikami stalowymi walcowanymi.  

V. Korytarz bud. L1 i bud. L o pow. ok 190 m2.  



1) Wyburzenie ścian działowych o pow. ok 24 m2.  

2) Skucie posadzki po zlikwidowanych toaletach powierzchnia ok 4m2.  

3) Skucie płytek ceramicznych. 

4) Likwidacja instalacji sanitarnych i elektrycznych.  

5) Przygotowanie posadzki,  

a. zamawiający dopuszcza odtłuszczenie, szlifowanie, groszkowanie, frezowanie lub 

skucie 

b. zagruntowanie  

6) Ułożenie warstw wyrównujących. proponowany jastrych żywiczny.  

7) Przygotowanie przejść/spadków pomiędzy nowymi i starymi posadzkami, z jastrychu 

żywicznego.  

8) Wykonanie warstwy wierzchniej – odpornej na obciążenia od wózków widłowych. (bez 

spoinowa posadzka przemysłowa na bazie bezbarwnej żywicy epoksydowej i 

zacieranego, barwionego piasku kwarcowego).  

9) Reperacje tynków i malowanie ścian powierzchnia ok 200 m2.  

10) Zabezpieczenie narożników kątownikami stalowymi walcowanymi.  

VI. Zabezpieczenie maszyn, wygrodzenie miejsca prowadzenia prac, umieszczenie tablic 

ostrzegawczych i informacyjnych.  

VII. Wykonanie wszystkich robót towarzyszących, porządkowych i sprawdzających.  

VIII. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami oraz dokumentami 

jakościowymi zastosowanych materiałów wraz z opisem i określenie kompletności i 

poprawności dokumentacji oraz informacją o wykonaniu prac zgodnie z zasadami BHP.  

IX. Inwestor zastrzega sobie prawo do akceptowania zaproponowanych rozwiązań 

technologicznych w trakcie kolejnych spotkań roboczych.  

X. Zagospodarowanie odpadów zgodne z Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.  

XI. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.  

XII. Zakres ilościowy do weryfikacji podczas wizji lokalnej.  

 

 
 

  


