
 

 

 

 

 
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO 
W RADOMIU 
Państwowa Jednostka Budżetowa 

 

 

Załącznik nr 1 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 
LIKWIDACJA SĄCZEŃ WODY,  ZAWILGOCENIA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH  W  

PODPIWNICZENIU BUDYNKU OŚRODKA SZKOLENIA ZAWODOWEGO W 

RADOMIU – ELEWACJA  WSCHODNIA 

1. Podstawowe informacje  

 

Dane placówki: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Radomiu 

Adres: ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom  

 

2. Przedmiot zamówienia  

 

Przedmiotem inwestycji jest „ likwidacja sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych w 

podpiwniczeniu budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu – elewacja wschodnia” 

 

3. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV)  

 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

4. Szczegółowy opis prac remontowych 

Przedmiotem zamówienia  jest „ likwidacja sączeń wody, zawilgocenia przegród budowlanych 

w podpiwniczeniu budynku Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Radomiu – elewacja wschodnia” 

w Radomiu przy ul. Kraszewskiego 1/7.  

Prace polegają na wykonaniu : 

Roboty budowlane – wykonanie hydroizolacji i termoizolacji ścian piwnicznych oraz 

odwodnieniem terenu – elewacja wschodnia  budynku. 



Roboty sanitarne - budowa drenażu opaskowego  -  odwodnienia fundamentów budynku - 

elewacja wschodnia, 

Roboty sanitarne -remont przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową zewnętrznej 

instalacji  kanalizacji deszczowej - elewacja wschodnia. 

Roboty budowlane należy prowadzić w suchych miesiącach letnich. Należy umożliwić 

swobodne wyschnięcie odkrytych murów przed wykonaniem  izolacji pionowej i tynków.  

Kolejność wykonania prac remontowych: 

• Zabezpieczenie wszelkich elementów zagospodarowania terenu w rejonie 

prowadzonych prac, w szczególności w strefie prowadzonych wykopów - elewacja 

wschodnia  ( przyłączy, studzienek) 

• czasowe rozebranie podłoża z kostki brukowej w strefie wykonywanych robót 

ziemnych-odkrywania fundamentów -  elewacja wschodnia, 

• zabezpieczenie istniejących okien, rur – elewacja wschodnia, 

•  demontaż obróbek blacharskich, zewnętrznych parapetów itp.- elewacja wschodnia, 

• odkopanie ścian zewnętrznych budynku do spodu ław fundamentowych – ściana 

wschodnia 

( uwaga odkopywanie ścian należy wykonywać odcinkami), zabrania się wykopywania 

wykopów głębiej niż poziom posadowienia ław lub dopuszczenia do sytuacji podmycia 

lub rozluźnienia gruntu pod ławami 

• zabezpieczenie wykopu przed zasypaniem i osunięciem się mas ziemnych na czas 

robót – elewacja wschodnia, 

• zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu w wykopie – elewacja wschodnia, 

• usunięcie tynku typu marmolit  w pasie cokołu – elewacja wschodnia, 

• usunięcie styropianu w  pasie cokołu – elewacja wschodnia, 

• oczyszczenie mechanicznie muru fundamentowego, usunąć stare warstwy tynków i 

zaprawę ze spoin aż do osłonięcia gołej ściany – elewacja wschodnia, 

• naprawy uszkodzeń i wyrównanie nierówności ław fundamentowych – elewacja 

wschodnia, 

• naprawy uszkodzeń na ścianach fundamentowych – elewacja wschodnia, 

• zagruntowanie  ściany fundamentowej odpowiednim preparatem od wykwitów 

chemicznych – elewacja wschodnia 

• sprawdzenie i uszczelnienie przejść instalacyjnych przez ściany fundamentowe 

zastosowaniem odpowiednich kołnierzy uszczelniających – elewacja wschodnia, 

• po osuszeniu ścian należy w kolejności wykonać nową warstwę wyrównawczą na 

murze zewnętrznym za pomocą systemowej zaprawy wyrównawczej, wyrównanie ma 

na celu również uzyskanie równej płaszczyzny pod montaż płyt izolacyjno-ochronnych 

na warstwie hydroizolacji – elewacja wschodnia, 



• wykonanie fasety z systemowej zaprawy uszczelniającej na styku ściany 

fundamentowej i ławy fundamentowej o promieniu min. 5cm – elewacja wschodnia 

• wykonanie warstwy gruntującej na wykonanym tynku wyrównawczym ścian 

fundamentowych i fragmencie ławy – elewacja wschodnia, 

• wykonanie hydroizolacji pionowej ściany  i ławy fundamentowej w zależności od 

rozwiązania danego producenta w wykonaniu w 2 przejściach. Bezpośrednio po 

nałożeniu pierwszej warstwy hydroizolacji należy wtopić siatkę z włókna szklanego. 

Trzeba pamiętać, aby wykonać 10 cm zakładu na łączeniach siatki. Siatka powinna być 

w pełni pokryta masą – elewacja wschodnia. 

• wykonanie pionowej izolacji termicznej ścian fundamentowych płytami ochronno-

izolacyjnymi z polistyrenu ekstrudowanego łącznie z cokołem o gr. 10 cm do 

wykonanej wcześniej izolacji pionowej za pomocą specjalistycznych zapraw klejowych. 

Płyty kleić środkiem przewidzianym przez producenta danej masy hydroizolacyjnej – 

elewacja wschodnia,  

• przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się  stosowanie specjalnych 

profili ochronno-uszczelniających lub samorozprę żnej taśmy uszczelniającej. Należy 

starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych – elewacja 

wschodnia, 

• sprawdzenie szczelności odkrytych w wykopach fragmentów rur odprowadzających 

wodę deszczową z dachu – elewacja wschodnia, 

•  ułożenie na ocieplonej ścianie folii drenażowej – elewacja wschodnia, 

• ułożenie rur drenarskich PCV  z  filtrem geowłókniny na podsypce filtracyjnej z 

piasku grubego, obsypanie obsypką filtracyjną ze żwiru i zabezpieczenie warstwę 

filtracyjną z geowłókniny ułożonej na zakład, utworzenie kominka filtracyjnego  ze 

żwiru – elewacja wschodnia,  

• zasypanie wykopu – elewacja wschodnia, 

• ponowne ułożenie podłoża z kostki brukowej – elewacja wschodnia, 

• montaż obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych – elewacja wschodnia,  

• na warstwę termoizolacji  na poziomie cokołu nałożyć podkład tynkarski na siatce z 

tworzywa sztucznego – elewacja wschodnia, 

•  wykonanie tynku mozaikowego – elewacja wschodnia, 

• wpięcie istniejących rur spustowych do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane 

odcinki kanalizacji deszczowej – elewacja wschodnia, 

Wszystkie środki i materiały budowlane użyte do w/w prac budowlanych powinny posiadać 

odpowiednie , aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich stosowanie. 

 

 



 

5. W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Osobą wyznaczoną do kontaktu w 

tej sprawie jest. P. Leszek Małek tel. 696 446 416 

Wykonawca powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego 

zrealizowania zamówienia.  

Ze względu na pracę w czynnym obiekcie, należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne 

użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót. 

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie 

wodę oraz energię elektryczną. 

6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być fabrycznie nowe, oznakowane 

symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i 

kradzieżą. 

7. Uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia 

1) Wykonawca powinien w procesie wyceny, organizacji i realizacji zamówienia 

uwzględnić wymienione poniżej szczególne warunki wynikające z lokalizacji 

budynku, jego funkcji i sposób użytkowania. 

2) Budynek zlokalizowany w Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7,  jest budynkiem 

biurowym, w którym mieści się Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Hotel OSZ i pomieszczenia 

biurowe. Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie, 

Wykonawca powinien dostosować organizację swojej pracy do potrzeb i wymagań 

użytkowników obiektu oraz klientów. 

3) Roboty uciążliwe – powodujące hałas, drgania, zapylenie, nieprzyjemne zapachy 

lub zanieczyszczenia powietrza substancjami toksycznymi – Wykonawca będzie 

realizował po godzinie 16.00 lub po uzgodnieniu terminu ich wykonania z 

Administratorem obiektu. 

4) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w 

miejscu prowadzenia robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi 

uwarunkowaniami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowani 

przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni skontaktować się z 

Zamawiającym na adres e-mail: sekretariat@osz-radom.ohp.pl 

5) Wykonawca i wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji prac 

zobowiązane są do stosowania przepisów BHP oraz obowiązujących u Zamawiającego 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych przepisów prawa wewnętrznego. 

 



 

6) Wykonawca wyposaży swoich pracowników w identyfikatory i zgłosi imienną 

listę pracowników pracownikom ochrony przed rozpoczęciem prac. 

7) Wykonawca zabezpieczy budynek i jego zasoby przed niekorzystnym wpływem 

robót, materiałów budowlanych i stosowanych technologii robót. 

8) Wykonawca prac będzie utrzymywał czystość i porządek na terenie 

prowadzonych prac oraz pozostawi teren robót w stanie nie pogorszonym a zużyte 

materiały i odpady zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 29 listopada 2000r. prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 792).. 

9) Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 30 sierpnia  2022 roku. 

Termin zakończenia robót, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz ewentualne 

wykonanie wszelkich poprawek i zaleceń stwierdzonych podczas odbioru, jak również 

całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem 

odpadów. 

10) Zamawiający z uwagi na charakter wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje 

możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 


