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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont posadzek na balkonach i tarasach, wymiana 

orynnowania oraz malowanie elementów wykończeniowych elewacji budynków  

w Malborku przy ul. Pasteura 5 i Pasteura 7. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zakres robót obejmuje: 

Budynek mieszkalny w Malborku przy ul. Pasteura 5 czteroklatkowy, cztery 

kondygnacje nadziemne, ilość lokali mieszkalnych 32. 

Budynek mieszkalny w Malborku przy ul. Pasteura 7 trzyklatkowy, cztery 

kondygnacje nadziemne, ilość lokali mieszkalnych 24. 

Wymiana płytek terakotowych na balkonach i tarasach w budynkach. 

Należy rozebrać popękane i odspojone płytki posadzkowe na balkonach i tarasach  

wraz z cokolikami. Ułożenie posadzki wraz z cokolikami na balkonach i tarasach należy 

wykonać z płytek z kamieni sztucznych 30 x 30 cm na elastyczną zaprawę wodo  

i mrozoodporną ( klej klasy C2-S1). Płytki o nasiąkliwości wodnej E<0,1%, 

antypoślizgowości minimum R9 oraz IV klasie ścieralności. Do płytek należy 

zastosować fugi o wysokiej odporności na ścieranie z kolorem dobranym do koloru 

płytek. Kolor płytek i fug powinien współgrać z kolorystyką elewacji oraz należy 

przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego. Cokoliki należy wykonać z płytek  

o wysokości 10 cm. Narożnik cokołu i poziomej okładziny balkonu należy uszczelnić 

materiałem trwale elastycznym, który przeniesie naprężenia termiczne i ruchy okładzin 

z nich wynikające. 

1) Wykonanie powłok hydroizolacyjnych na balkonach i tarasach. 

Przed położeniem posadzki na balkonach i tarasach należy wykonać dwuwarstwową 

izolację mineralną jako uszczelnienie podpłytkowe. Wymagalne jest przed jej 

wykonaniem zagruntowanie podłoża na balkonach i tarasach. Ponadto między płytą 

balkonu a ścianą w szlam należy wkleić taśmę uszczelniającą jak również wykonać 

izolację mineralną pod płytkami cokolika balkonowego i tarasu. 

2) Wykonanie obróbek blacharskich. 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej mocowanej do podłoża 

betonowego balkonu na kołki systemowe przed wykonaniem powłok 

hydroizolacyjnych balkonu; 

3) Wykonanie orynnowania tarasów. 

Wymiana istniejącego odwodnienia tarasów w budynkach z blachy i rur plastykowych 

wraz z podłączeniem do istniejącego systemu orynnowania;  
 

4) Wykonanie robót malarskich. 

Malowanie elementów wykończeniowych z materiałów drewnopochodnych  

występujących na elewacji budynków z zastosowaniem specjalistycznych farb  

do drewna w kolorze najbardziej zbliżonym do istniejącego; 
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4. Uzgodnienia dodatkowe - Wykonawca wykona: 

- wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania, 

- montaż i demontaż rusztowań do wykonania robót, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej: 

• świadectwa dopuszczenia (certyfikaty, atesty, deklaracje) do obrotu oraz stosowania 

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

na zastosowane materiały, 

• świadectwa zgodności wbudowanych materiałów z dokumentami odniesienia, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• oświadczenie kierownika budowy/robót: 
- o zgodności wykonania robót budowlanych z przepisami prawa, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
 

5. Termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
6. Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy. 
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