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 Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachów nad strefami B2 i B2A w budynku PKiN w Warszawie  (obiekt wpisany do rejestru zabytków poz. A-735).  
 
I. Zakres zadania, przedmiotu umowy. 

Zamówienie obejmuje wymianę pokrycia dachu, wykonanie brakujących obróbek blacharskich oraz remont elewacji stalowych obudów wyrzutni i czerpni wentylacyjnych nad strefami B2, B2A w budynku PKiN w Warszawie.   II. Podstawa wykonania przedmiotu umowy: 
1. Projekt budowlany remontu dachów nad strefami „A”, „B”, „W” w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie autorstwa T.K.M. Dariusz Karolak.  2. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr W/148N/17 z dnia 14 grudnia 2017 roku.  3. Decyzja na Pozwolenie na budowę nr 112/Ś/2018 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  5. Obowiązujące przepisy i normy.  III. Ogólna opis zakresu prac: 
1. Wyznaczenie miejsca składowania materiałów budowlanych, rozwinięcie zaplecza budowy, wyznaczenie tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych. 2. Rozbiórka istniejących warstw pokrycia dachu do poziomu wylewki cementowej. 3. Demontaż elementów stalowych osadzonych w ścianach w poziomie planowanego wyklejenia papy termozgrzewalnej na ściany. 4. Wyrównanie powierzchni wylewki cementowej, uzupełnienie jej ubytków 5. Naprawa popękanych i odparzonych tynków na ścianach do wysokości 1m lub gzymsu 6. Wykonanie pokrycia dachu z 2x papy termozgrzewalnej. 7.  Wykonanie warstw osłonowych z otoczaków. 8. Uzupełnienie brakujących obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej. 9. Wykonanie chodników komunikacyjnych na dachu. 10. Remont istniejących drabin. 11. Montaż zdemontowanych urządzeń.  IV. Szczegółowa charakterystyka zadania oraz zakres prac: 
1. Prace remontowe w strefie B2A 

 Przygotowanie powierzchni dachu do prac remontowych poprzez usunięcie wszystkich elementów 
instalacji elektrycznej i ponowny montaż po zakończeniu remontu 

 Rozebranie warstwy zabezpieczającej dachu wykonanej z płyt betonowych 50x50x4 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr.4 cm 

 Ręczne rozebranie izolacji wodoszczelnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - asfalt 
wałowany 
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 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku 
 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 

powierzchni odbicia do 5 m2 
 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – 3 x warstwy 
 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 
 Wycięcie el. stalowych osadzonych w murze 
 Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych– łącznie z opłatą za 

składowanie i utylizację gruzu na wysypisku 
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego - asfalt wałowany wraz z papą łącznie z opłatą za przyjęcie do utylizacji  
 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 40 mm dodatkiem włókien polipropylenowych 
 Wykonanie warstwy szczepnej pod podkład posadzkowy  
 Podkład posadzkowy - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm  
 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa gr.4mm z bitumu 

modyfikowanego elastomerem SBS i osnową z włókniny poliestrowej nietkanej P, papa nawierzchniowa 
antykorzenna gr.5,2mm z bitumu modyfikowanego elastomerem i osnową z włókniny poliestrowej nietkanej 
z gruntowaniem powierzchni wylewki wykonywane na zimno np.  

 Montaż kominków wentylacyjnych do dachów płaskich 
 Oczyszczenie krat ściekowych leja spustowego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ich 

ocynkowanie. Ramki do osadzenia kratek do wymiany na nowe ocynkowane. Geometria ramek i ich 
mocowanie do konstrukcji leja analogicznie jak istniejące. Styk leja spustowego z pokryciem z papy należy 
uszczelnić. 

 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 
 Warstwa z geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gęstości 300g/m  
 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze gr.5cm z kamieni otoczaków o frakcji 16/32mm i ciężarze 80kg/m2 
 Montaż listew dekarskich mocujących papę - detal B 
 Wcięcie w ścianę na głębokość 6cm pod kątem 45 wraz z replofilacją podłoża pod ułożenie nawierzchni z 

papy - detal A 
 Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce piaskowej gr.1cm 
 Montaż ażurowego obrzeża metalowego wzdłuż koryta odwadniającego wraz z pasmem z płyt betonowych 

40x40x4 zgodnie z przekrojem 1-1 
 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych  
 Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie farbą silikonową  
 Dostawa i montaż drabiny stalowej - w celu umożliwienia wejścia na dach ze strefy B1 

2. Prace remontowe w strefie B2 
 Przygotowanie powierzchni dachu do prac remontowych poprzez usunięcie wszystkich elementów instalacji 

elektrycznej i ponowny montaż po zakończeniu remontu 
 Rozebranie warstwy zabezpieczającej dachu wykonanej z płyt betonowych 50x50x4 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.4 cm 
 Ręczne rozebranie izolacji wodoszczelnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - asfalt 

wałowany 
 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 

się do użytku 
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 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o 
powierzchni odbicia do 5 m2 

 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – 3 x warstwy 
 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 
 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych - łącznie opłatą za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku 
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - asfalt wałowany wraz z papą łącznie z 

opłatą za przyjęcie do utylizacji  
 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 40 mm dodatkiem włókien polipropylenowych 
 Wykonanie warstwy szczepnej pod podkład posadzkowy  
 Podkład posadzkowy - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

dwuwarstwowe (papa podkładowa gr.4mm z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i osnową z 
włókniny poliestrowej nietkanej, papa nawierzchniowa antykorzenna gr.5,2mm z bitumu modyfikowanego 
elastomerem SBS i osnową z włókniny poliestrowej nietkanej z gruntowaniem powierzchni wylewki 
wykonywane na zimno  

 Montaż kominków wentylacyjnych do dachów płaskich 
 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 
 Warstwa z geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gęstości 300g/m  
 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze gr.5cm z kamieni otoczaków o frakcji 16/32mm i ciężarze 80kg/m2 
 Montaż listew dekarskich mocujących papę  
 Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce piaskowej gr.1cm 
 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach Malowanie tynków renowacyjnych 

dwukrotnie farbą silikonową  
 Dostosowanie stalowej drabiny wraz z pomostem do wymogów normowych i przepisów BHP. Oczyszczone 

ze starych powłok malarskich i zabezpieczenie antykorozyjnie, w kolorze elewacji kamienia RAL 1015. 
 Czyszczenie za pomocą mikro piaskowania – ścierniwem o bardzo drobnej granulacji, podawanym w 

strumieniu sprężonego powietrza konstrukcji pełnościennych. 
 Powłokowa stabilizacja korozji wewnątrz krystalicznej przy użyciu roztworu taniny – inhibitora korozji. 
 Wycięcie i wspawanie nowych blach obudów ze wzgl. na korozję, blacha gr.6mm 
 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - Malowanie 

pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych  
 Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie 

powierzchni z betonów wylewanych na ścianach warstwy nośnej o gr. 10 mm wraz z wykonaniem warstwy 
szczepnej  

 Usunięcie z budynku złomu 
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V. Roboty podobne: 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia podobnego polegającego na pracach 
remontowych powierzchni dachu i obróbek blacharskich w strefie G4 

 Przygotowanie powierzchni dachu do prac remontowych poprzez usunięcie wszystkich elementów instalacji 
elektrycznej oraz wentylacyjnej i ponownie zamontowane po zakończeniu remontu Rozebranie posadzki z 
płytek na zaprawie cementowej  

 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 
 Ręczne rozebranie izolacji wodoszczelnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - asfalt 

wałowany 
 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych – 3 x warstwy 
 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 
 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i 

żelbetowych na odległość 24 km - łącznie z opłatą za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku 
 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 24 km - asfalt wałowany wraz 

z papą łącznie z opłata za przyjęcie do utylizacji + opłata z tytułu atestu 
 Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 40 mm dodatkiem włókien polipropylenowych 
 Wykonanie warstwy szczepnej pod podkład posadzkowy. 
 Podkład posadzkowy - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm np. 
 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa gr.4mm z bitumu 

modyfikowanego elastomerem SBS i osnową z włókniny poliestrowej nietkanej, papa nawierzchniowa 
antykorzenna gr.5,2mm z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS i osnową z włókniny poliestrowej 
nietkanej) z gruntowaniem powierzchni wylewki wykonywane na zimno  

 Montaż kominków wentylacyjnych do dachów płaskich 
 Oczyszczenie krat ściekowych leja spustowego wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez ich 

ocynkowanie. Ramki do osadzenia kratek do wymiany na nowe ocynkowane. Geometria ramek i ich 
mocowanie do konstrukcji leja analogicznie jak istniejące. Styk leja spustowego z pokryciem z papy należy 
uszczelnić. 

 Warstwa z geowłóknina separacyjno – filtracyjna o gęstości 300g/m np. 
 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze gr.5cm z kamieni otoczaków o frakcji 16/32mm i ciężarze 80kg/m2 
 Montaż listew dekarskich mocujących papę - detal B 
 Wcięciem w ścianę na głębokość 6cm pod kątem 45 wraz z replofilacją podłoża pod ułożenie nawierzchni z 

papy - detal A 
 Chodniki z płyt betonowych 40x40x4cm na podsypce piaskowej gr.1cm 
 Montaż ażurowego obrzeża metalowego wzdłuż koryta odwadniającego wraz z pasmem z płyt betonowych 

40x40x4 zgodnie z przekrojem 1-1 
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 Montaż ażurowego obrzeża metalowego wzdłuż koryta odwadniającego wraz z pasmem z płyt betonowych 
40x40x4 zgodnie z przekrojem 2-2 

 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 

 Dostosowanie drabin do wymogów normowych i przepisów BHP. Oczyszczone ze starych powłok malarskich 
i zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową dwukrotnie, jednokrotnie warstwą między gruntu oraz 
farbą nawierzchniową, w kolorze elewacji kamienia RAL 1015. 

 
VI. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z: 

1. Obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo Budowlane i ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami wraz z przepisami powiązanymi i wykonawczymi. 2. Obowiązującymi normami i warunkami technicznymi, instrukcjami producentów i dostawców oraz powszechnie uznanymi najlepszymi zasadami wiedzy technicznej. 3. Przepisami BHP i PPOŻ. i instrukcjami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie PKiN. 4. Zaleceniami Zamawiającego  VI.  Uwagi dotyczące wykonanych robót: 
1. Zakres robót określony w niniejszym dokumencie ma charakter ramowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy wszelkich czynności i robót, w tym towarzyszących i pomocniczych, koniecznych do wykonania remontu dachów. Projekty, specyfikacja techniczna i przedmiar robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i jakiegokolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące jakby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca winien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujęte i niewyspecyfikowane prace będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 2. Zamawiający zapewnia możliwość korzystania (odpłatnego) z parkingu na ogólnie przyjętych zasadach. Teren wokół PKiN jest terenem zamkniętym i kontrolowanym przez system parkingowy. System funkcjonuje w pełni automatycznie, pobierając opłaty w kasach bezobsługowych. Zamawiający nie umożliwi Wykonawcy swobodnych wyjazdów z tereny wokół PKiN (brak możliwości wyjazdu bez uiszczenia należnej zapłaty). Wszelkie koszty wynikające z opłat parkingowych (np. koszty zakupu parkingowych biletów okresowych – ulgowych) ponosi Wykonawca. Regulamin parkingu jest dostępny na stronie www.pkin.pl . 3. Prace należy prowadzić pod stałym nadzorem ze strony Wykonawcy. 4. Prace należy wykonywać w temperaturach powyżej +5°C. 5. Prac nie należy prowadzić przy silnym wietrze i opadach. 6. Prace prowadzone na wysokości muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie dopuszczenia i wyposażonych w sprawne środki ochrony osobistej. 7. Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym Wykonawca 

 ograniczy do minimum uciążliwości dla użytkowników wynikające z prowadzonych prac.  
 zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie PKiN.  
 prace będą wykonywane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przez Zamawiającego.   
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VII. Informacje o terenie budowy: 
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru prądu oraz wody na potrzeby budowy. 2. Zamawiający nie zapewnia oddzielnego pomieszczenia na składowanie dostarczanych przez Wykonawcę części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót. 3. Zamawiający wyznacza nieodpłatnie teren, jako zaplecze budowy na zewnątrz budynku dla dostarczanych przez wykonawcę części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia robót oraz zorganizowania zaplecza budowy. 4. Wykonawca powinien uwzględnić w swoim harmonogramie wykonywanie robót niebezpiecznych i uciążliwych oraz uzgodnić je z Zamawiającym. 5. Wykonawca wyposaży w ubiory robocze swoich pracowników i podwykonawców oraz czytelne identyfikatory firmowe (np. kamizelki z nazwą firmy). 6. Wszystkie elementy będące na drodze komunikacji i transportu należy w razie potrzeby zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych. 7. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie pozostające elementy mogące ulec zniszczeniu lub zanieczyszczeniu.  8. Koszt składowania i wywozu materiałów rozbiórkowych jest po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsce ustawienia kontenera na odpadki i materiały rozbiórkowe. 9. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia socjalnego oraz sanitarnego dla pracowników Wykonawcy. 10. Za wszelkie zniszczenia wynikające z braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia oraz z nieprawidłowo prowadzonych prac odpowiada Wykonawca. Dotyczy również terenu zaplecza budowy.                           Opracował:   Konrad Turzyński 


