
                       Załącznik nr 6 do SWZ
                          

Opis przedmiotu zamówienia
dla zamówienia publicznego pn.: "  M  odernizacja pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów oraz

wykonaniem instalacji odgromowej   budynku Ośrodka Zdrowia w Bełku.  "

Przedmiotem  zamówienia  jest  modernizacja  pokrycia  dachowego  z  przemurowaniem  kominów  oraz
wykonaniem instalacji odgromowej budynku Ośrodka Zdrowia w Bełku, obejmująca w szczególności:
1)  Zabezpieczenie  terenu  robót  budowlanych  –  w  tym  zadaszenie  wejść  do  budynku,  zabezpieczenie
wykonanych utwardzeń terenu oraz ogrodzenie i oznakowanie terenu w miejscu prowadzenia prac,
2) Prace przygotowawcze – skompletowanie materiału, sprzętu i urządzeń,
3) Demontaż istniejącej blacharki, rynien, rur spustowych,   
4) Nadmurowanie kominów ponad dachem z cegły, wykonanie nowych czap, tynkowanie kominów,
5) Wymiana blacharki z blachy powlekanej w kolorze RAL 7004, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-
tytanowej,
6) Wykonanie pokrycia dachu styropapą grubości 20 cm wraz z pokryciem papą termozgrzewalną,
7) Montaż systemowych odpowietrzeń z kanalizacji sanitarnej (podłączenie do istniejących pionów),
8) Wykonanie instalacji odgromowej,
9) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.
Zakres  i  sposób  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określa  „Opis  przedmiotu  zamówienia”,  stanowiący
Załącznik nr 6  do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy, których wzór stanowi Załącznik nr 7 do
SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji znajduje się:
a)  w projekcie budowlanym ( w części dotyczącej modernizacji dachu )-  załącznik nr 8 do SWZ,
b) w projekcie wykonawczym  ( w części dotyczącej instalacji odgromowej) - załącznik nr 9 do SWZ,
b) w przedmiarze robót ( w części dotyczącej modernizacji dachu) - załącznik nr 10 do SWZ,
c) w przedmiarze robót( w części dotyczącej instalacji odgromowej )- załącznik nr 11 do SWZ,
d) w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 12 do SWZ,  (należy
zastosować w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia).
Zastosowanie styropapy spowoduje poprawę efektywności cieplnej obiektu.
W ramach zadania zostaną wykonane prace uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.
Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą w budynku użytkowanym będącym
czynnym  Ośrodkiem  Zdrowia.  Prace  powinny  być  prowadzone  w sposób  zapewniający  stały  dostęp  do
obiektu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień-

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
45000000-7 – Roboty budowlane
45312310-3 – Ochrona odgromowa
45260000-7  –  Roboty  w zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty
specjalistyczne


