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1/ ZAKRES ROBÓT
1. Wymiana okien drewnianych.
1.1. Wymiana okien drewnianych na okno z profili PCV w salach lekcyjnych nr 306 i 307,w
pokoju administracyjnym, księgowości i pokoju nauczycielskim – 3 szt. + 3 szt. + 1 szt. + 1
szt.+ 2 szt. Wymiary i funkcje okien wg załącznika graficznego nr 1. Profil PCV minimum
trzykomorowy w kolorze białym, z uszczelkami czarnymi. Naprawa tynku glifów okiennych
zewnętrznych i wewnętrznych. Wymiana podokiennika zewnętrznego z blachy stalowej
ocynowanej. Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych glifów okiennych w kolorze
zbliżonym do istniejącego.
1.2. Wymiana okna drewnianego ma okno z profili PCV w korytarzu na dwóch
kondygnacjach. Wymiary i funkcje okna wg załącznika graficznego nr 2. Profil PCV minimum
trzykomorowy w kolorze białym, z uszczelkami czarnymi. W każdym otworze okiennym
należy zamontować po 2 szt, słupków pomiędzy poszczególnymi oknami. Podmurowanie
okien, ściankami z belitu o gr. 38 cm do wysokości + 97 cm od poziomu posadzki.
Wykonanie tynku wewnętrznego cementowo – wapiennego kl. III na domurowanych
ściankach. Naprawa tynku glifów okiennych zewnętrznych i wewnętrznych. Wymiana
podokienników zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej. Wstawienie parapetów
wewnętrznych z konglomeratu o szerokości 16 cm z wyokrąglonym wykończeniem.
Malowanie emulsyjne tynków wewnętrznych glifów okiennych w kolorze zbliżonym do
istniejącego. Malowanie olejne domurowanej ścianki dwukrotne farbami olejnymi lub
ftalowymi w kolorze zbliżonym do istniejącego.
2. Wywiezienie gruzu i resztek z rozbiórek na wysypisko.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys nakładczy (ślepy).

2/ INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Wszystkie prace prowadzone będą na terenie Inwestora, a ich wykonanie nie będzie miało
negatywnego wpływu na środowisko, nie narusza praw osób trzecich. Wejście z robotami do
pomieszczeń czynnych wymaga uzgodnienia z Inwestorem.
Kolejność wykonywania robót wynika z technologii prowadzonych prac oraz uzgodnień
z Inwestorem.

3/ OKREŚLENIA PODSTAWOWE
W przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie
występują definicje pojęć nigdzie wcześniej nie zdefiniowane, niemożliwe do
jednoznacznego ich rozumienia. Są to definicje zgodne ze stosowanymi w normach oraz
przyjęte w katalogach producentów.

4/ WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
 Farby emulsyjne i olejne – winny posiadać atesty higieniczne,
 Parapety z konglomeratu – parapety o grubości 3 cm, w kolorze jasnobeżowym
i wymiarach 540 cm x 16 cm, winny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne,
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 Okna z profili trzykomorowych PCV - w kolorze białym z uszczelkami czarnymi,
wymiary i funkcje wg załączników graficznych nr 1 i nr 2, szklone szybami
zespolonymi 4-16-4 mm, winny posiadać aprobatę techniczna lub certyfikat, atest
higieniczny na profil, certyfikat o niepalności lub trudno zapalności, dla okien
montowanych w korytarzach należy przewidzieć ich wzmocnienie 2 słupkami
stalowymi.
 Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej – blacha stalowa
ocynkowana plaska o gr. 0,50 mm posiadająca certyfikat lub aprobatę techniczną.
 Transport i przechowywanie materiałów zgonie z zaleceniami producenta.

5/ SPRZĘT
Do prac należy zastosować sprzęt przewidziany w katalogach KNR jak w przedmiarach
robót. Powinien on być odpowiedni do technologii prowadzenia robót.

6/ REALIZACJA I ODBIÓR ROBÓT
 przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty i atesty higieniczne jak w pkt. 4 przed
przystąpieniem do robót,
 zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi w trakcie prowadzenia robót przed ich
zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
 zgłaszanie inspektorowi nadzoru robót zanikowych do odbioru,
 usuniecie na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych
robót,
 wywiezienie gruzu i resztek z rozbiórek na wysypisko,
 posprzątanie remontowanych pomieszczeń i terenu robót przed zgłoszeniem do
odbioru,
 zgłoszenie na piśmie do Inwestora wykonania robót i gotowości ich do odbioru,
 przygotowanie operatu powykonawczego:
 - komplet aprobat technicznych lub certyfikatów i atestów higienicznych
potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz zawierających potwierdzenie,
że zostały wbudowane w trakcie obecnego remontu.
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