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OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(pieczęć wydziału zamawiającego)

1. NAZWA (1 MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji Kościoła Farnego pw.
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu - etap I: remont konserwatorski
elewacji frontowej - części z wejściami do naw bocznych"
r

45.00.00.00-7 Roboty budowlane
DODATKOWE PRZEDMIOTY 45.26.21.00-2; 45.26.25.21-9;
45.26.26.90-4; 45.41.00.00-4; 45.45.20.00-0; 45.45.31.00-8.

2. KOD ZAMÓWIENIA": GŁÓWNY PRZEDMIOT-

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA" :

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu konserwatorskiego części elewacji frontowej (wschodniej)
Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Prace polegają na remoncie
konserwatorskim fragmentów z wejściami do naw bocznych (zakreskowana część elewacji na
zdjęciach nr 1 i 2) o powierzchni ok. 2x66,6m2=133,2m2. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z
projektem budowlanym (zał. nr 2) stanowiącym załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr
245/2018 z dnia 01.03.2018r. (zał. nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (zał. nr 4), oraz zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym zakresem rzeczowym
zamówienia i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący zał. nr 3, należy
traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia
ceny ryczałtowej oferty.
Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna istniejącego
stanu elewacji Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
- ustawienie rusztowań i pomostów roboczych, zabezpiecznie terenu robót,
- oczyszczenie powierzchni elewacji.
- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie cementowych fug w spoinach warstwy licowej,
- ostrożne mechaniczne i ręczne usunięcie wtórnych materiałów naprawczych (wtórne spoinowanie,
zaprawki i wypełnienia cementowe itp.),
- odgrzybianie i dezynfekcja powierzchni murów,
- miejscowe odsalanie muru,
- wzmacnianie strukturalne cegieł,
- przemurowanie i rekonstrukcja fragmentów muru,
- uzupełnienie ubytków w cegłach,
- naprawa pęknięć muru,
- mocowanie odspojonych fragmentów warstwy licowej,
- wykonanie spoinowania murów,
- restauracja tynków na portalach nad wejściami do naw bocznych,
- hydrofobizacja poziomych i ukośnych płaszczyzn murów,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- rozebranie rusztowań i pomostów roboczych, uporządkowanie terenu robót.

Uwaga: Za materiał równoważny Zamawiający uzna materiał którego każdy parametr z karty
technicznej jest nie gorszy niż odpowiadający mu parametr przykładowego materiału
wyszczególnionego w STWiOR.
Załączniki:
1. Decyzja pozwolenia na budowę nr 245/2018 z dnia 01.03.2018r.
2. Projekt budowlany.
3. Przedmiar robót.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Zdjęcie nr 1
6. Zdjęcie nr 2
UWAGA2):

Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej
czynności:
- murowanie lub renowacja murów
1)
2)

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamów ień publicznych oraz wg Wspólnego Słow nika Zamówień CPV
obowiązuje w przypadku robót budowlanych i usług, nie obowiązuje w przypadku dostaw.
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