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Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Dział: 45.00.00.00-7: Roboty budowlane. 
Grupa: 45.26.00.00-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

 
Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia 
(OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 
Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej 
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 
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Część III/1 – Opis ogólny 

1. Zakres robót – dane ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku klarowników 

(projektowany budynek osadników) Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim o 

powierzchni 830,087 m2. Remont pokrycia dachowego obejmuje m.in. przygotowanie podłoża pod 

papy termozgrzewalne, mocowanie istniejącego pokrycia dachowego (papa i styropian) do konstrukcji 

dachu, dwuwarstwowe wykonanie krycia papą. Zakres robót nie obejmuje wykonania obróbek 

blacharskich.    

2. Zakres robót – uszczegółowienie. 

2.1.    Przygotowanie podłoża pod papy termozgrzewalne: 

a. przygotowanie podłoża polegające na ścięciu pęcherzy i posmarowaniu masą gruntującą 

kauczukowo-asfaltową 

2.2.    Mocowanie istniejącego pokrycia dachowego (papa i styropian) do konstrukcji dachu: 

a. wiercenie otworów – 3400 szt. 

b. mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych – 3400 szt. 

2.3. Krycie papa termozgrzewalną – pierwsza warstwa: 

a.  rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia, przycięcie na 

wymiar i ponowne luźne zrolowanie, 

b. przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy, 

2.4. Krycie papa termozgrzewalną – druga warstwa: 

a.  rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS wierzchniego krycia, przycięcie na 

wymiar i ponowne luźne zrolowanie, 

b. przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy, 

2.5. Zakres robót nie obejmuje wykonania obróbek blacharskich. 

Część III/3 – Projekt Budowlany i wykonawczy 

3.1. Projekt Budowlany 

Projekt Budowlany sporządzony został przez: 

„DYNAMIK FILTR” Nocoń i Wspólnicy sj.; ul. Dojazdowa 1, 42-202 Częstochowa 

Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych: 

- Część Opisowa 

- Część Rysunkowa: 

• Budynek osadników – rzut dachu – stan projektowany 1:50 Rys nr B-37 

• Budynek osadników – elewacje 1:100 Rys nr B-38 

Część III/4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Zestawienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

1. ST-00 Wymagania ogólne 

2. ST-01 Wykonanie remontu pokrycia dachowego 
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Część III/5 - TABELA CENY 

Tabela cen powinna być odczytywana w powiązaniu z Instrukcją dla Wykonawców (część I SIWZ), Umową 

(część II SIWZ) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia (część III SIWZ) zawartym w Dokumentacji projektowej 

i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie 

zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót 

ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego. 

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. 

Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania, roboty towarzyszące 

i tymczasowe składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 

i w Dokumentacji Projektowej.  

TABELA CENY 

Lp. 
Specyfikacja 

techniczna 
Opis jednostka ilość 

cena [PLN] 

z podatkiem VAT 

1 2 3 4 5 6 

1 ST-01 

Wykonanie, na terenie 
budowy, remontu pokrycia 

dachowego budynku 
klarowników Stacji 

Uzdatniania Wody Lubachów 
w Zagórzu Śląskim 

ryczałt 1  

RAZEM:  

 


