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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

 
 

Zakres prac  
 

Zakres prac dla zadania „Wykonanie i montaż stalowego podestu technicznego oraz 
usunięcie kolizji istniejących instalacji z projektowaną konstrukcją podestu 
technicznego nad dachem budynku R na terenie PWPW S.A. przy ul. Sanguszki” 
obejmuje: 
 

1. Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu organizacji budowy. 

2. Zgłoszenie rozpoczęcia prac zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę.  

3. Organizację placu budowy. 

4. Zabezpieczenie obszaru budowy.  

5. Zabezpieczanie pokrycia dachu R przy pomocy geowłókniny oraz płyt budowanych. 

6. Bieżące utrzymanie w czystości dachu R oraz koryt odwadniających. 

7. Zabezpieczenie miejsc pracy w budynku F, K, H. 

8. Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu niezbędnego do przeprowadzenia prac. 

9. Zajęcie pasa ruchu wraz z niezbędnymi opłatami administracyjnymi. 

10. Koszty ustawienia oraz wynajmu dźwigu niezbędnego do montażu konstrukcji. 

11. Wykonanie szczelnych wygrodzeń stanowisk pracy w miejscach czynnej produkcji. 

12. Zabezpieczenie maszyn przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 

13. Wykonanie i montaż stalowego podestu technicznego. 

14. Usunięcie wszystkich kolizji uniemożliwiających montaż podestu technicznego. 

15. Wykonanie przebudowy oświetlenia całego podestu (wyłączniki powinny być 
umieszczone przy każdym wejściu na podest). 

16. Wykonanie instalacji odgromowej nad budowanym podestem. 

17. Zabezpieczenie wszystkich otworów w podeście mogących zagrażać upadkowi z 
wysokości i wpadnięciu (przy pomocy dodatkowych barierek, krat). 

18. Wymiana okna (210x420cm) w bud. K z oszkleniem szybą P4 oklejony folią lustrzaną 
(30% przezierności) wraz z parapetem. 

19. Obniżenie istniejących rolet okiennych przy wymienianym oknie (regulacja opuszczania, 
przedłużenie przewodów zasilających). 

20. Montaż wyłazu dachowego/klapy (otwieranej od zewnątrz) w dachu R do celów 
transportowych o wymiarach ok. 150x150cm. 



21. Przerobienie istniejącej stalowej ramy pod wciągnik (podwyższenie, usunięcie haku, 
przesunięcie mocowania). 

22. Montaż wciągnika elektrycznego na wózku o udźwigu 1500kg i wysokości podnoszenia  
min. 14m (włącznie z wykonaniem instalacji zasilającej oraz ze wszystkimi kosztami 
odbiorów UDT). 

23. Usunięcie kolidujących instalacji z montażem wciągnika w bud. R poz. 26.00 (instalacja 
oświetleniowa, instalacja zasilająca układ stabilizacji WL, instalacja zasilająca wciągnika 
5T razem z powtórnymi odbiorami UDT). 

24. Przestawienie szafy wentylacji precyzyjnej w bud H poz. 31.00 na czas prowadzenia 
prac. 

25. Odtworzenie elewacji po zakończeniu prac montażowych. 

26. Odtworzenie ścian i tynków po przeprowadzonych pracach montażowych. 

27. Demontaż instalacji oddymiania pomieszczeń pod dachem R z zabezpieczeniem klap 
przed otwarciem. 

28. Uprzątnięcie terenu prac z uwzględnieniem mycia dachu R oraz koryt odwadniających. 

29. Naprawę uszkodzeń pokrycia dachu powstałe podczas prowadzenia prac. 

30. Przesunięcie kamery zlokalizowanej na elewacji budynku K (przy projektowanej klatce 
schodowej). 

31. Wykonanie aktualizacji analizy akustycznej dla całego obiektu PWPW S.A. 

32. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i edytowalnej (format 
dwg., pdf, doc.) 

33. Zgłoszenie zakończenia prac zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę. 

 

 

Szczegółowy zakres prac został określony w: 
1. Projekcie wykonawczym „Projekt podestu technicznego w konstrukcji stalowej o pow. ok. 

459 m2 oraz przebudowa kolidujących instalacji sanitarnych nad dachem budynku R 
kompleksu budynków PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1”. 

2. Projekcie budowlanym „Projekt podestu technicznego w konstrukcji stalowej o pow. ok. 
459 m2 oraz przebudowa kolidujących instalacji sanitarnych nad dachem budynku R 
kompleksu budynków PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1”. 

3. Pozwoleniu na budowę Nr 466/Ś/2019 z dnia 3.09.2019 r. 
4. Wytycznych oraz dokumentacji archiwalnej przekazanej przez Zamawiającego, 

 
 
UWAGA: 

1. Wszystkie wymiary konstrukcji podestu stalowego oraz kanałów wentylacyjnych 
przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić w naturze. 

2. Wszystkie instalacje w trakcje prowadzenia prac muszą pozostać czynne. Wyłączenia 
będą możliwe jedynie na czas niezbędny do wykonania konstrukcji podestu. 

3. Urządzenia klimatyzacyjne zlokalizowane na dachu R podlegają gwarancji. Zmiana 
lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych musi być uzgodniona z firmami udzielającymi 
gwarancję. 

 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁÓWE WYTYCZNE 
 
 
Analiza akustyczna 
 
1. Aktualizację kompleksowej analizy akustycznej należy wykonać dla całego obiektu 

(Sanguszki/Wójtowska/Rybaki) z uwzględnieniem nowych źródeł hałasu oraz kolejnych 
zmian (Analiza dostępna w Dziale dokumentacji, wraz z plikami w programie IMMI). 

2. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary poziomu dźwięku zamontowanych 
urządzeń, w odległości wskazanej w karcie katalogowej urządzenia, w celu sprawdzenia 
deklarowanego przez producenta poziomu hałasu (ostatnią uwagę należy zamieścić w 
opisie projektu/dokumentacji). 

3. Analizę należy przekazać wraz z kompletnymi plikami programu IMMI (wersja 
elektroniczna). 

4. Wnioski analizy mają wskazywać źródła, które są głównym źródłem hałasu) i mogą 
powodować przekroczenia dopuszczalnego hałasu w środowisku – rozporządzenie 
Ministra środowiska). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


