
Załącznik nr 1 do SIWZ NB-230-8-61/19/AC 

Zakres prac  

w postępowaniu przetargowym na wykonanie naprawy elementów elewacji wraz z usunięciem 

przyczyn przecieków w obiekcie PWPW S.A. przy ul. Karczunkowskiej 30 w Warszawie 

Zamawiający oczekuje wykonania prac naprawczych elewacji 

I. Wykonanie napraw elewacji od strony ul. Karczunkowskiej 

1) Wymiana uszczelek, podniesienie opuszczonych maskownic lub wymiana na nowe 

wraz z montażem. 

2) Wymiana stłuczonego panelu (szyba hartowana zespolona o wymiarach 

ok. 1230x1470 mm, szkło w kolorze ciemnoniebieskim z warstwą refleksyjną Stopsol 

Supersilver dark blue ESG 6/16/4). 

3) Wymiana uszczelek w oknach w pomieszczeniach 14, 16, 17, 70 (21 szt. okien, ok. 160 mb 

uszczelek). 

4) Uszczelnienie okien przed penetracją wody, usunięcie zacieków przy oknach 

wraz z reperacją tynków i malowaniem. 

5) Dostawa 8 szt. klamek marki Schüco zgodnych z systemem w jakim jest wykonana elewacja 

(ślusarka okienna).  

II. Wymiana uszkodzonej obróbki blacharskiej otworów bramowych w kolorze srebrnym ok. 25 m2. 

III. Usunięcie przecieku do pomieszczenia od strony północnej: 

1) Ustawienie rusztowania o wysokości 12 m bez możliwości kotwienia do ściany. 

2) Zdjęcie paneli elewacyjnych ok. 40 m2. 

3) Zdjęcie izolacji i jej utylizacja. 

4) Ustalenie miejsca przecieku i jego uszczelnienie, sprawdzenie szczelności odsłoniętych 

rynien i ich uszczelnienie. 

5) Zakup i ułożenie izolacji (wełna mineralna). 

6) Montaż paneli elewacyjnych. 

7) Demontaż rusztowania. 

8) Uporządkowanie terenu, na którym prowadzono prace. 

IV. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, umieszczenie 

tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

V. Wykonanie wszystkich robót towarzyszących, porządkowych, (w tym wywóz wszelkich 

nieczystości/odpadów powstałych przy realizacji zadania) i sprawdzających. 

VI. 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. 

VII. Inwestor zastrzega sobie prawo do akceptowania zaproponowanych rozwiązań 

technologicznych w trakcie kolejnych spotkań roboczych. 

VIII. Zagospodarowanie odpadów zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  

t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm. 

IX. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Zakres ilościowy należy zweryfikować podczas wizji lokalnej. 


