
 
                             AGENCJA 
                MIENIA WOJSKOWEGO 
ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE 
      ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa 

       Warszawa, dnia 29.03.2022 r. 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

do wniosku zwolnionego pn.: 

„Remont kominów, systemu rynnowego oraz pokrycia z papy na dachu 

budynku przy ulicy Wyszyńskiego 7 w Zielonce” 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu: 

1. Remont dachu z papy 

2. Remont kominów 

3. Wymiana systemu rynnowego 

 

Wykonanie zadania umownego polega na wykonaniu w szczególności niżej wymienionych 

robót budowlanych: 

1) Remont dachu z papy 

a) Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną poprzez jednokrotne pokrycie 

papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) – 658,14 m2  

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie istniejącego pokrycia. 

2. Przecięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części. 

3. Wyznaczenie miejsc przecięcia papy. 

4. Przygotowanie palnika gazowego. 

5. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-

butan 

b) Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika/pręta 

mocowanych na dachu i ścianach – 80,20 m 

c) Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1 m2 – 11 szt. 



 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie miejsc reperowanych. 

2. Ręczne cięcie nowej papy na łaty. 

3. Przycięcie istniejącego pokrycia dla podsunięcia łaty. 

4. Przycięcie brzegów uszkodzenia w pokryciu. 

5. Wstawienie łaty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwoździami. 

6. Posmarowanie zakładów łaty lepikiem. 

7. Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy. 

d) Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i 

zakitowaniu (przyjęto 20% powierzchni dachu) – 131,63 m2        

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie miejsc reperowanych. 

3. Przycięcie istniejącego pokrycia dla podsunięcia łaty. 

4. Przycięcie brzegów uszkodzenia w pokryciu. 

5. Wstawienie łaty z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwoździami. 

6. Posmarowanie zakładów łaty lepikiem. 

e) Obróbki z papy wierzchniego krycia kominów, wywiewek do wys. 0,2 m 

(wywiewka na dachu sklepu mięsnego, wywiewki na dachu stomatologii, wszystkie 

kominy) – 6,34 m2  

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie istniejącego pokrycia. 

2. Przycięcie pęcherzy i wyrównanie odstających części  

3. Wyznaczenie miejsc przycięcia papy. 

4. Przygotowanie palnika gazowego. 

5. Układanie metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-

butan. 

2) Remont kominów: 

a) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 

filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - Skucie uszkodzonych, 

odspojonych tynków kominów (przyjęto 50%) – 11,08 m2  

 Wyszczególnienie robót: 

1. Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków na płaszczyznach pionowych. 

2. Ręczne odbicie pasami tynków bez względu na rodzaj podłoża. 

3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku. 



b) Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Rozebranie i ponowne wymurowanie(części) kominów. 

2. Odgruzowanie i sprawdzenie przewodów kominowych. 

3. Wykucie i zamurowanie otworów cegłami. 

c) Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad 

dachem – 11,08 m2  

 Wyszczególnienie robót: 

1. Ułożenie, przekładanie i rozebranie pomostu roboczo-transportowego na 

dachach płaskich. 

2. Przygotowanie powierzchni podłoża z cegieł do tynkowania. 

3. Wykonanie tynków zwykłych z zatarciem packą oraz wyrobieniem krawędzi i 

wydr dla obróbek 

4. Uzupełnienie tynków zwykłych z zatarciem packą o powierzchni w jednym 

miejscu do 2 m2 po uprzednim odbiciu odstających i spękanych tynków. 

5. Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynków wodą, zaprawienie 

rys i drobnych uszkodzeń tynków, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą. 

d) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe – 22,15 m2  

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża.  

2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką 

e) Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach kominów – 22,15 m2 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Przygotowanie zaprawy klejowej 

2. Przygotowanie siatki zbrojeniowej i jej zatopienie 

f) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe – 22,15 m2  

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie podłoża.  

2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką 

g) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni kominów – 22,15 m2 

h) Naprawa pęknięć czapek kominowych – 6,39 m 

 Wyszczególnienie robót: 

1.Oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową uszkodzeń  

2. Zatarcie powierzchni na gładko. 



i) Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego – 3,0 m2   

 Wyszczególnienie robót: 

1. Transport masy betonowej do miejsca ułożenia. 

2. Ułożenie i zagęszczenie betonu. 

3. Wyrównywanie górnej powierzchni łatą. 

4. Zatarcie betonu na ostro z obrobieniem kanałów. 

j) Naprawa uszkodzeń czapek kominowych zaprawą naprawczą - 14 miejsc 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową uszkodzeń  

2. Zatarcie powierzchni na gładko. 

k) Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 

dwuwarstwowe o gr. 20 mm - czapek kominowych – 5,50 m2 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Oczyszczenie gotowego podłoża. 

2. Zagruntowanie podłoża. 

3. Podgrzanie lepiku lub asfaltu. 

4. Wykonanie warstw izolacyjnych z asfaltu lub papy. 

l) Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w kominach z cegieł – 48 szt. 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Wykucie gniazd w ścianach i podłożach. 

2. Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach. 

 

3) Wymiana systemu rynnowego:  

a) Wymiana istniejących rynien na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr. 125 mm 

z zastosowaniem łączników z zaciskami, zastosowanie całego kompletnego systemu 

rynnowego i wszystkich jego elementów – 139,90 m 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Wymiana deski czołowej. 

2. Demontaż istniejących uchwytów do rynien i zamontowanie dla rynien z 

tworzyw sztucznych. 

3. Demontaż rynien  

4. Zamontowanie rynien z tworzyw sztucznych z zastosowaniem wszystkich 

koniecznych elementów systemu rynnowego ( m.in. zaślepki, haki, łączniki, 

odpływy, łuki, uchwyty, sztucery-leje spustowe, narożniki, denka) 



5. Zamontowanie zaślepek i wylotów. 

6. Sprawdzenie żądanych spadków, zamknięcie zacisków. 

b) Wymiana rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe 

śr. 110 mm; zastosowanie całego kompletnego systemu rynnowego i wszystkich 

jego elementów; 11 szt. rur 

 Wyszczególnienie robót: 

1. Rozebranie uchwytów rur spustowych i zamontowanie obejm dla mocowania 

rur z tworzyw sztucznych. 

2. Demontaż rur spustowych. 

3. Zamontowanie rur spustowych z tworzyw sztucznych z zastosowaniem 

wszystkich koniecznych elementów systemu rynnowego (m. in. rury, łączniki, 

kolanka, obejmy, uchwyty, trójniki, osadniki, mufy). 

4. Wykonanie odsadzki składającej się z dwóch kolan i rury. 

c) Wymiana pokrycia pasów pod-i nadrynnowych z blachy ocynkowanej; w 

rozwinięciu do 0,25 m – 59,45 m2     

 Wyszczególnienie robót: 

1. Wymiana pokrycia polegająca na rozbiórce i wstawianiu nowej blachy. Cięcie 

blachy na wymiar. Zaginanie brzegów i składanie w elementy. 

2. Wykonanie rąbków stojących lub leżących oraz nakładek. 

3. Krycie i umocowanie obróbek na gwoździe z obrobieniem i polutowaniem 

d) Montaż siatek ochronnych systemowych rynien dachowych o śr.125 mm. Do 

zabezpieczenia rynien przed liśćmi, gałęziami i ptakami. Charakterystyka siatki: 

odporna na promieniowanie UV; odpowiednia wielkość oczek 5,5 x 6,5 mm (max. 

do 1,0 cm); nie ugina się pod ciężarem liści, gałęzi czy śniegu; kolor ciemny; 

gramatura min. 200 g/mb; siatka wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

e) Wywiezienie wszystkich odpadów poremontowych z terenu robót 

 

 

 

 

 

 



Wykonawca wykona także w ramach wynagrodzenia umownego wszystki roboty tymczasowe 

i prace towarzyszące obejmują m.in.: 

- Utrzymanie i likwidacja terenu robót remontowo - budowlanych, 

- Utrzymanie potrzebnych narzędzi i urządzeń wraz z maszynami na terenie robót remontowo  

budowlanych;  

-  Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, 

ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 

technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. 

- Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie 

objętych niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru 

końcowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty 

naprawcze muszą objąć powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było 

różnic w kolorze i fakturze,  

- Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu 

z dnia przekazania terenu robót remontowo – budowlanych) wszystkie elementy przy budynku, 

które zostały uszkodzone w wyniku prowadzonych robót (chodniki, balustrady, ogrodzenie 

itp.);  

- Wykonawca będzie usuwał na bieżąco odpady związane z prowadzonymi robotami wraz z 

ich wywiezieniem i utylizacją; 

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca ponosi koszty z tym związane i 

odpowiada za ich działanie tak, jak za własne.  

Uwagi: 

1. Wykonawca lub podmiot przystępujący do postępowania powinien zapoznać się z  załączoną 

dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w jej skład. Z samego faktu 

uczestnictwa w postępowaniu wynika, że Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny i zgodny z opisem Zamawiającego.  Wykonawca 

nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując 

się nieprawidłowym lub niepełnym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym 

nieuwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisanej 

lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji 



Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed przystąpieniem do złożenia oferty, a 

ewentualne uwagi na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z Zamawiającym. Nie upoważnia to 

jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Wykonawcy zaleca się sprawdzić wszystkie przedmiary w naturze w celu prawidłowego 

oszacowania wartości składanej oferty. 

3. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i 

certyfikaty. 

4. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm instrukcji 

producentów i dostawców materiałów budowlanych. 

5. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót budowlanych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, które są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w 

naturalny sposób z niego wynikają, także robót i czynności nieujętych w opisie przedmiotu 

umowy i przedmiarach, a wynikających zaś z wymogów przyjętej technologii oraz wiedzy 

technicznej. 

6. Wszystkie roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami bhp. 

 

Warszawa, dnia 29.03.2022 r.     

Opis przedmiotu zamówienia sporządził, zgodnie z Decyzją Prezesa AMW Nr 15/2021 z dnia 

9 lutego 2021 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień w Agencji Mienia 

Wojskowego, Starszy Specjalista OW-DIR, Laskowski Rafał. 
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