
 

 

Zakres prac  
 

„Wykonanie miejscowych napraw pokrycia dachowego z papy, obróbek blacharskich, 
obróbek kominów i murków, we wskazanych miejscach wraz z robotami towarzyszącymi na 
dachu kompleksu budynków PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1 w Warszawie” 
 
Przybliżona lokalizacja miejsc przecieków, uszkodzeń gzymsów i obróbek została wskazana na 
schemacie załączonym do Zakresu prac. 
 
 
W zakresie prac jest zlokalizowanie i skuteczne usunięcie przyczyn przecieków wskazanych 
poniżej. 
   
1. Budynek P 

1.1. Przeciek zlokalizowany pod centralą wentylacyjną w okolicy kanału wywiewnego przy 
pierwszej lukarnie od strony budynku A.  
a) uszczelnienie trudnodostępnego miejsca pod kanałem wentylacyjnym, w którym 

powstaje zastój wody. 
1.2. Przeciek zlokalizowany w okolicy kanału wywiewnego (pomieszczenie 2P31) 

 
2. Budynek B1 

2.1. Przeciek zlokalizowany w okolicy kanału wywiewnego. 
a) wymiana wyrzutni/czerpni wraz z jej uszczelnieniem.  

 
3. Budynek D 

3.1. Przeciek zlokalizowany w okolicy klapy pożarowej. 
3.2. Naprawa izolacji na attyce w sąsiedztwie klapy pożarowej. 

 
4. Budynek F 

4.1. Przeciek zlokalizowany na granicy z budynkiem E. 
a) naprawa poszycia dachowego z papy wraz z obróbką komina wentylacyjnego,   
b) wykonanie obróbki na połączeniu poszycia ze ścianą. 

4.2. Przeciek zlokalizowany przy 4 stopach podkonstrukcji metalowej wraz z 2 przejściami 
instalacyjnymi. 
a) uszczelnienie mocowań konstrukcji oraz przejść rurowych. 

4.3. Przeciek zlokalizowany przy murze attykowym od strony ul. Zakroczymskiej. 
a) naprawą tynku na ścianie budynku F, 
b) naprawa poszycia dachowego z papy,  
c) wykonanie obróbki na połączeniu poszycia ze ścianą. 

4.4. Przeciek zlokalizowany przy kominach wentylacyjnych od strony ul. Zakroczymskiej. 
a) wykonanie obróbki po obwodzie komina wentylacyjnego, 
b) uzupełnienie kratek wentylacyjnych na kominie. 
 

5. Budynek H 
5.1. Przeciek zlokalizowany na granicy z budynkiem R od strony budynku G (nad drzwiami). 

a) analiza przyczyn występowania przecieku, 
b) wykonanie napraw w zaproponowanej technologii w celu wyeliminowania ww. 

przecieków. 
5.2. Naprawa gzymsu wraz z obróbką (3 szt.) na wskazanej części budynku H od strony ul. 

Wójtowskiej (szyb windowy). 
5.3. Naprawa uszkodzonego kominka odpowietrzającego 2 szt. 

 
6. Budynek L 

6.1. Przeciek zlokalizowany przy 4 stopach podkonstrukcji metalowej wraz z 2 przejściami 
instalacyjnymi. 
a) uszczelnienie mocowań konstrukcji stalowej oraz przejść rurowych. 

6.2. Przeciek zlokalizowany przy kominie wentylacyjnym od strony ul. Wójtowskiej. 
a) wykonanie obróbki po obwodzie komina wentylacyjnego. 



 

 

6.3. Przeciek zlokalizowany przy wejściu do budynku L (sodowiarnia). 
 

7. Budynek M 
7.1. Przeciek zlokalizowany przy granicy z budynkiem L, nad klatką schodową. 

a) naprawa gzymsu na całej długości budynku M, 
b) analiza przyczyn występowania przecieku na klatce schodowej i w pomieszczeniu 

sąsiadującym, 
c) uszczelnienie przejścia kanału wentylacyjnego na klatce schodowej wraz z jego 

wymianą. 
7.2. Przeciek zlokalizowany w okolicy klapy pożarowej. 

 
8. Budynek R 

8.1. Przecieki zlokalizowane wzdłuż granicy z budynkiem F i H – koryta odwodnieniowe 
 

9. Budynek E 
9.1. Przeciek zlokalizowany na granicy z Bud. K (pomieszczenie 6aE38) 

 
 
Uwaga: 

1. Zamawiający oczekuje 24 miesięcznej gwarancji na każde widoczne miejsce przecieku. 
2. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy technologii wykonania napraw.  
3. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą w wersji papierowej - szt. 3 oraz na 

płycie CD/DVD - szt. 1. 
a) Dokumentacja musi zawierać minimum następujące dane: 

- lokalizację wykonania napraw, 
- technologię wykonania napraw, 
- dokumenty dotyczące użytych materiałów 

 
 
 
 
  
  



 

 

 
 

 


