Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego KS/ZP/31/2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
➢ OPIS ZAMÓWIENIA
Zakres prac budowlanych obejmował będzie wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na kondygnacji
parteru oraz poddasza użytkowego na nowe okna PCV wraz z wykonaniem robót towarzyszących
w budynku administracyjnym B położonym przy ul. Raciborskiej 58 w Katowicach tj:
1. Budynek administracyjny B (obiekt nr 13) – wybudowany w roku 1902, obiekt murowany,
dwukondygnacyjny, wolnostojący, podpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej. Wyposażony w
instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie węglowe i telefoniczną.
Kubatura 1 787,00 m3, pow. użytkowa 506,90 m2.
Obiekt po generalnej modernizacji (2016): dach, wnętrza wraz z wymienionymi wszystkimi
instalacjami

Na poniższym schemacie przedstawiono usytuowanie ww. obiektu:

➢ OPIS ZAŁOŻEŃ MODERNIZACYJNYCH
1. Wytyczne dotyczące stolarki okiennej
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kolor: jasny brąz (np. wg Aluplast ap 15 oregon III)
surowiec: ramka PCV ciepła 70mm, redukującą kompensację pary wodnej na szybie
wewnątrz profilu zastosować wzmocnienie z kształtownika stalowego ocynkowanego grubości 2,0 mm.
każde nowe okno na parterze wyposażone w 1 zaczep antywyważeniowy
profil pięciokomorowy
szprosy naklejane szerokości 45mm
okucia z funkcją mikrowentylacji w skrzydłach uchylno-rozwieralnych
szklenie: szyba niskoemisyjna o współczynniku przenikania ciepła. U=1.1 W/m2K, 4/18/4
w każdym oknie zastosować nawiewnik higrosterowany w górnej części okna o przepływie 6-29m3/h
parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2cm w kolorze jasnym nawiązującym do koloru stolarki
okiennej; parapety wysunięte 5cm poza lico ściany wewnętrznej, naroża sfazowane-zaokrąglone
głębokość parapetu 30cm,
Długości parapetów:
Typ okna Długość
1
155cm
2
155cm
3
140cm
4
170cm
5
135cm
6
70cm

Ilość sztuk
4
9
6
3
2
2

2. Opis stanu istniejącego
W przedmiotowym budynku do wymiany pozostało 6 typów okien w łącznej ilości 26szt. na
kondygnacji parteru oraz poddasza użytkowego. W części piwnicznej w trakcie modernizacji obiektu w roku
2016 wymieniono stare okna drewniane na nowe PCV w kolorze jasnobrązowym. Projektowana wymiana
okien ma być zgodna z zastosowaną kolorystyką w oknach piwnicznych. Projektuje się okna okleinowane
obustronnie.
3. Wytyczne projektowe
Przedmiotowy budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską w zakresie stolarki okiennej
niemniej należy zachować istniejące podziały kwater.
Z uwagi na wiek obiektu w ramach robót związanych z wymianą stolarki okiennej zakłada się wymianę
wszystkich tynków cementowo-wapiennych na ościeżach wewnętrznych, następnie po montażu nowych
okien wykonanie gładzi gipsowych. Po wymianie okien założono odmalowanie wszystkich ścian okiennych
na pełnej wysokości.
Rozbiórkę elementów, stolarki drewnianej i stalowej, oraz nakładek podokiennych prowadzić przy użyciu
narzędzi ręcznych.
Wykonawcze wymiary stolarki okiennej powinny zostać pobrane z natury.
Gotowe elementy dostarczone na miejsce budowy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie transportu i podczas montażu.
Montaż stolarki otworowej wraz z podokiennikami prowadzić ze szczególną ostrożnością

4. Parapety
Projektuje się wymianę parapetów wewnętrznych na parapety konglomeratowe gr. 2cm. w jasnym kolorze
nawiązującym do koloru stolarki okiennej. Kolor i wzór należy uzgodnić z inwestorem przed zamontowaniem.
Długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców
obsadzonych w murze (po ok. 5 cm z każdej strony). Szerokość nowych parapetów powinna być tak
dopasowana, aby wystawały poza lico ściany o 5cm. Jest to istotne z uwagi na zamontowane pod oknami
grzejniki.
Z uwagi na konstrukcję istniejących okien skrzynkowych po ich usunięciu każdy otwór okienny należy
podmurować cegłą, aby dopasować zakończenie okapników zewnętrznych nowych okien do odpowiedniego
poziomu zewnętrznych kształtek parapetowych. Nie jest dopuszczalne wypełnienie wolnej przestrzeni pod
poziomą ramą okna pianką montażową. Parapet powinien być wsunięty pod ościeżnicę okna i ściśle do niej
przylegać. Osadzić parapet poziomo (ewentualnie z niewielkim spadkiem ok.1% w kierunku wnętrza
pomieszczenia).
Końcówki parapetu usytuowane w murze zatynkować, następnie połączenie parapetu
z tynkiem uszczelnić silikonem. Po montażu parapetów na ościeżach wykonać nowe tynki, gładzie gipsowe, a
następnie dwukrotnie pomalować ościeża oraz ściany okienne farbami emulsyjnymi oraz w przypadku
występowania lamperii - farbami olejnymi. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót
budowlanych niezwłocznie usunąć folię zabezpieczającą.
5. Zakres i technologia robót.
−
−
−
−

Roboty demontażowe
Zabezpieczyć podłogi we wszystkich salach, gdzie wymieniane będą okna
Zdemontować parapety wewnętrzne i zewnętrzne
Zdemontować istniejącą stolarkę okienną
Skuć tynki ościeży

Montaż stolarki okiennej
- Podmurować cegłą wnękę okienną celem dopasowania wysokości osadzenia nowych okien do
poziomu istniejących kształtek parapetowych
- Zagruntować powierzchnię ościeży
- Zamontować nową stolarkę okienną PCV, skrzydła okienne uchylno-rozwieralne mają mieć możliwość
rozszczelnienia i mikrowentylacji uruchamianej za pomocą klamki okiennej. Dla zapewnienia prawidłowej
wentylacji i cyrkulacji powietrza w każdym oknie należy zamontować nawiewnik higrosterowany o
przepływie 6-29m3/h

− UWAGA
Przed zleceniem produkcji należy dokonać odpowiednich pomiarów okien oraz parapetów
wewnętrznych
− Zamontować parapety wewnętrzne z płyty konglomeratowej gr 2cm w kolorze jasnym,
Roboty tynkowe
− Uzupełnić tynki wewnętrzne ościeży okiennych
− Uzupełnić tynk od strony wewnętrznej pod nowymi parapetami
Roboty malarskie
− wykonanie gładzi gipsowych na ościeżach okiennych oraz na ścianach pod parapetami wewnętrznymi
− malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian po osadzeniu parapetów wewnętrznych

6. Szczególne warunki prowadzenia robót
Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek administracyjny jest użytkowany w dni robocze w godz.
7:00-16:00, wycenę robót należy kalkulować przy założeniu, że prace budowlane będzie można prowadzić
po zakończeniu pracy w budynku przez pracowników administracyjnych KŚ tj. od godz. 16:00 do max. 6:00
dnia następnego. Ponadto możliwe będzie prowadzenie robót w weekendy tj. od piątku w godz. od 16:00
do poniedziałku do godz. 6:00
Zabezpieczenie wyposażenia znajdującego w biurach przed kurzem po stronie zamawiającego po
wcześniejszym zatwierdzeniu harmonogramu prac.
7. Dokumentacja fotograficzna

Zdj. 1 Elewacja zachodnia

Zdj. 2 Elewacja południowa

Zdj. 3 Elewacja wschodnia

Zdj. 4 Elewacja północna

