
Opis do zakresu wykonania remontu elewacji, dachu i wnętrza
budynku oczyszczalni ścieków (nr inw. 450)

(do zapytania ofertowego, ilości orientacyjne)

1. Remont dachu, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
-    naprawa pęknięć pokrycia papowego; uzupełnienia papy ; pow.dachu ok 170m2
 wymiana wszystkich uszkodzonych, zardzewiałych obróbek blacharskich dachu
 wymiana uszkodzonych odcinków rynien dachowych i rur spustowych
-     pomalowanie w/w elementów farbą do metalu (do powierzchni ocynkowanych) w kolorze 
      brązowym (kolor zbliżony do istniejącego) -dotyczy nowych i istniejących elementów

 
2. Remont elewacji.

-   skucie luźnych i odspojonych tynków na elewacji
-   uzupełnienie tynków na elewacji
-   wypełnienie rys i szczelin tynku elewacji (dotyczy wszystkich ścian)
- oczyszczenie całej elewacji przed malowaniem (myjką wysokociśnieniową z użyciem środka do 
mycia elewacji)
- malowanie elewacji (kolor biały i brązowy)- farby elewacyjne „Cararol” lub analogiczne
- malowanie elementów metalowych: parapety okienne, brama, elementy stalowe daszków (kolor 
brązowy)

      3. Remont pomieszczenia wewnątrz:
– oczyszczenie ścian i sufitu
– uzupełnienie ubytków w tynku
– malowanie ścian i sufitu farbą elewacyjną w kolorze białym
– oczyszczenie elementów stalowych (belki, podciągi itp.)
– demontaż wciągnika (żurawia na belce)
– malowanie elementów stalowych w kolorze jasno szarym 2x
– skucie fundamentów: zbiornika stalowego oraz „wanny” (po usunięciu urządzeń przez firmę 

modernizującą oczyszczalnię)
– uzupełnienie posadzek betonem B35
– wykonanie ogrodzenia l=6,5m o wysokości 2,0m z bramą dwuskrzydłową (ogrodzenie 

systemowe; kolor zielony; brama przystosowana do zamknięcia na kłódkę)
– uzupełnienie kanału deskami (po demontażu urządzeń wykonywanych przez firmę 

modernizującą oczyszczalnie)
Uwagi:

 oferenta obowiązuje wizja lokalna i przedmiar robót „z natury”
 w ofercie należy ująć szczegółowy opis zakresu ofertowanego
 dla całości robót wywóz materiałów demontowanych, śmieci itp.
 elementy metalowe: złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
 praca etapowa (w uzgodnieniu z firmą modernizującą oczyszczalnię)
 praca na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Załączniki:
 zdjęcia elewacji i dachu – stan istniejący
 zdjęcie wnętrza budynku – stan istniejący


