
Remont elewacji budynku Kotłowni Zakładowej 
 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

 

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 

 

 

 
Ściana nr 1 (16m x 12,8m) 

 

 
Lp. Zakres prac Ilość 
1. Mycie elewacji ściany 1 kpl 

2. Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na 
wysypisko odpadów budowlanych 

1 kpl 

3.  Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków 1 kpl 

4. Malowanie powierzchni elewacji 175 m2 

5. Montaż nowych okien aluminiowych PCV 

• 80cmx80 cm – 11 szt. 

• 90cmx110cm- 22 szt. 

33 szt. 

6. Wymiana parapetów 33 szt.  

7. Czyszczenie i renowacja drzwi stalowych o wym. 3mx2,2m. 1 szt. 
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Ściana nr 2 (31m x 12,8m) 

 

 
Lp. Zakres prac Ilość 
1. Demontaż konstrukcji stalowej szklonej szkłem (ściany kurtynowej) 1 kpl 

2. Montaż nowej ściany kurtynowej ze systemowych płyt PW o wypełnieniu 
PUR wraz z odpowiednią ilością pasm okiennych dostosowanych do 
potrzeb doświetlenia pomieszczenia technologicznego. Propozycję 
położenia pasm okiennych stanowi Rysunek nr 1. Należy dobrać okna (z 
zawiasami na zewnątrz) dla pomieszczenia kotłowni o wielkości 
odowiadającej, jako otwór rozprężny w przypadku zaistnienie zagrożenia 
wybuchowego. F_okien (m2) =0,066*F_podłogi(m2). 

1 kpl 

3.  Wymiana obróbki blacharskiej gzymsu  1 kpl 

4. Wymiana rynnny na długości  31 m 

5. Wymiana rur spustowych wraz z czyszczakiem (13m x2) 26 m 

6. Mycie elewacji ściany.  1 kpl 

7.  Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na 
wysypisko odpadów budowlanych. 1 kpl 

8 Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków. 1 kpl 

9 Malowanie powierzchni elewacji. 162 m2 

10 Wymiana betonowego parapetu na blaszany 24 m  
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Ściana nr 3 (16m x 12,8m) 

 

 
 

Lp. Zakres prac Ilość 
1. Mycie elewacji ściany 1 kpl 

2. Zbicie odpadających fragmentów tynków wraz z wywiezieniem gruzu na 
wysypisko odpadów budowlanych 

1 kpl 

3. Wykonanie miejscowego uzupełnienia tynków 1 kpl 

4. Malowanie powierzchni elewacji 200 m2 

5. Powiększenie otworu drzwiowego  1 kpl 

6. Montaż nowych drzwi stalowych o wym. 1,5m x 2,2 m 4 szt. 

7. Remont zewnętrznych schodów  ( czyszczenie, wymiana uszkodzonych/ 
skorodowanych elementów, malowanie) 

1 kpl 

8. Wymiana podestu schodów na kraty Wema 3 m2 

 

 

Kolorystyka wszystkich elementów wymienionych powyżej w uzgodnieniu ze 
zleceniodawcą. 

 
Podane w specyfikacji długości maja charakter poglądowy i wymagaja weryfikacji przez 

oferenta przed złożeniem oferty. 

 


