
Załącznik nr 1 do specyfikacji 

Zakres robót wymaganych przez inwestora do ujęcia w kosztorysach inwestorskich 

 

Budynek Kościuszki 42B – roboty elewacyjne 
 
- odkopanie ścian piwnicznych zewnętrznych na głębokość 60cm. 
- ocieplenie ścian  piwnicznych i  cokołu styrodurem gr10cm  z  wtopieniem siatki  
- remont naświetli piwnicznych w zależności od stanu technicznego tj. tynkowanie lub wtopienie 
siatki, reperacja ścian, malowanie, naprawa podłoża, malowanie krat na  studzienki. 
- wymiana opaski na płytki betonowe z obrzeżami. 
- wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole 
- zmycie i odgrzybienie całego budynku 
- wszystkie ściany elewacyjne ( wyrównanie styropianem gr 5cm z kołkowaniem, wykonaniem 

warstwy zbrojącej, wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej z malowaniem farbą  sylikonową 
według systemu  metodą lekko-mokrą firmy CEREZIT) 

- wymiana parapetów podokiennych – blacha ocynkowana. 
- wymiana obróbek na dachu w miejscach koniecznych po pogrubieniu ściany (ogniomury oraz ściany 

od strony balkonów z położeniem arkusza papy). 
-  odkopanie i wymiana rur spustowych deszczowych na nowe PCV wraz z czyszczakami. 
- kompleksowy remont balkonów (zerwanie szlichty, starych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji 

z papy po wyrównaniu podłoża, nowych obróbek blacharskich z polutowaniem – warunek 
konieczny, wykonaniem nowej spadkowej szlichty). 

- wykonanie brakujących zadaszeń nad balkonami – konstrukcja stalowa z poliwęglanu. 
- demontaż i ponowny montaż istniejących  zadaszeń nad balkonami z ewentualną naprawą. 
- montaż listwy startowej w dostosowaniu do grubości styropianu. 
- montaż narożników okiennych z siatką  - przyjąć również narożnik wyrównujący pod parapet 
- montaż listew narożnikowych plastykowych z siatką  ( odcinających ramę okienną  od wyprawy 

elewacyjnej)  
- montaż listew dylatacyjnych z gumą tj. łączenie budynków, łączenie przedsionków z budynkiem. 
 

Budynek Kościuszki 42D- roboty elewacyjne 
 
- odkopanie ścian piwnicznych zewnętrznych na głębokość 60cm. 
- ocieplenie ścian piwnicznych i cokołu styrodurem gr10cm z wtopieniem siatki 
- remont naświetli piwnicznych w zależności od stanu technicznego tj. tynkowanie lub wtopienie 

siatki, reperacja ścian, malowanie, naprawa podłoża, malowanie krat na studzienkach. 
- wymiana opaski na płytki betonowe z obrzeżami. 
- wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole 
- zmycie i odgrzybienie całego budynku 
- wszystkie ściany poza jednym wykonanym szczytem ( wyrównanie styropianem gr.5cm  z 

kołkowaniem, wykonaniem warstwy zbrojącej, wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej z 
malowaniem farbą sylikonową metodą lekką-mokrą systemu firmy Cerezit) 

- wymiana parapetów podokiennych – blacha ocynkowana. 
- wymiana obróbek na dachu w miejscach koniecznych po pogrubieniu ściany (ogniomury, wymiana 

obróbki pasa z położeniem papy od strony balkonów, wymiana pasa podryniennego i  naryniennego 
na gzymsie od strony klatek schodowych z położeniem papy) 

- wymiana rynien i  rur spustowych na nowe. 
- odkopanie i wymiana rur spustowych deszczowych na PCV wraz z czyszczakami. 



- kompleksowy remont balkonów ( zerwanie szlichty, starych obróbek blacharskich, wykonanie 
izolacji z papy po wyrównaniu podłoża, wykonaniu nowych obróbek blacharskich z polutowaniem – 
warunek konieczny, wykonanie nowej warstwy spadkowej szlichty) 

- wykonanie nad balkonami- konstrukcja stalowa daszek z poliwęglanu. 
- demontaż i ponowny montaż  istniejących zadaszeń nad balkonami z ewentualna naprawą. 
-  montaż listwy startowej w dostosowaniu do grubości styropianu. 
- montaż narożników zewnętrznych z siatką – przyjąć również narożnik wyrównujący pod parapet 
- montaż listew narożnikowych plastykowych z siatką ( odcinających ramę okienną od wyprawy 

elewacyjnej) 
- montaż listew dylatacyjnych z  gumą w miejscach koniecznych do zastosowania tj. łączenie 

budynków, łączenie przedsionków z  budynkiem. 
 

Budynek  Widnichowska 7 – roboty elewacyjne 
 

- odkopanie ścian  piwnicznych zewnętrznych na głębokość  60cm. 
- ocieplenie ścian  piwnicznych i  cokołu styrodurem  gr 10cm z wtopieniem siatki 
- remont naświetli piwnicznych w zależności od  stanu technicznego tj. tynkowanie lub wtopienie 
siatki, reperacja ścian, malowanie, naprawa podłoża, malowanie krat na studzienkach. 
- wymiana opaski na płytki betonowe z obrzeżami. 
-  wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole. 
- zmycie i odgrzybienie całego budynku 
- wszystkie ściany elewacyjne ( wyrównanie styropianem 5cm z kołkowaniem, wykonaniem warstwy 
zbrojącej, wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej  z  malowaniem farbą sylikonową metodą 
lekko- mokrą  systemu firmy Atlas. 
- wymiana parapetów podokiennych – blacha ocynkowana. 
- wymiana obróbek na dachu w miejscach koniecznych po pogrubieniu ściany styropianem 
(ogniomury, obróbki dachowe  od strony balkonów) 
- wymiana rynien i  rur spustowych na nowe 
- odkopanie i wymiana rur żeliwnych na PCV do wysokości czyszczaka. 
- kompleksowy remont balkonów ( zerwanie szlichty, starych obróbek blacharskich, wykonanie 
izolacji z papy po wyrównaniu podłoża, wykonaniu nowych obróbek blacharskich z polutowaniem- 
warunek konieczny, wykonanie nowej warstwy spadkowej - szlichty) 
- wykonanie zadaszeń nad balkonami – konstrukcja stalowa daszek z poliwęglanu. 
- demontaż i ponowny montaż zadaszeń z ewentualną naprawą 
- montaż listwy startowej w dostosowaniu do grubości styropianu. 
- montaż narożników okiennych z siatką – przyjąć również narożnik wyrównujący pod parapet 
- montaż listew narożnikowych plastykowych z siatką(odcinających ramę okienną od wyprawy 
elewacyjnej) 
- montaż listew dylatacyjnych z gumą tj. łączenie przedsionków z budynkiem 
- naprawa przedsionków wejściowych do budynku ( wymiana obróbek blacharskich, położenie papy 
termozgrzewalnej, wyrównanie ścian styropianem gr 5cm, wykonaniem warstwy zbrojącej, 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej z malowaniem farbą sylikonową według systemu firmy 
Atlas). 
 

 

 

 

Budynek  Lipowa 12 – roboty elewacyjne 
 

 

- odkopanie ścian piwnicznych zewnętrznych na głębokość 60cm. 



- ocieplenie ścian piwnicznych i cokołu styrodurem gr 10cm z wtopieniem siatki  
- remont naświetli piwnicznych w zależności od stanu technicznego tj. tynkowanie lub wtopienie 
siatki, reperacja ścian, malowanie, naprawa podłoża, malowanie krat na studzienkach. 
- wymiana opaski na płytki betonowe z obrzeżami. 
-  wykonanie wyprawy mozaikowej na cokole 
- zmycie i odgrzybienie całego budynku 
- wszystkie ściany poza jednym wykonanym szczytem (wyrównanie styropianem gr 5cm z 
kołkowaniem, wykonaniem warstwy zbrojącej, wykonaniem wyprawy elewacyjnej mineralnej z 
malowaniem farbą sylikonową według systemu lekko – mokrego firmy Atlas) 
- wymiana parapetów podokiennych – blacha ocynkowana. 
- wymiana obróbek na dachu w miejscach koniecznych po pogrubieniu ściany (ogniomury i obróbka 
od strony balkonów) . 
- wymiana rur spustowych 
- odkopanie i wymiana rur żeliwnych na PCV do wysokości czyszczaka. 
- kompleksowy remont balkonów (zerwanie szlichty, starych obróbek blacharskich, wykonanie izolacji 
z papy po wyrównaniu podłoża, wykonanie nowych obróbek blacharskich z polutowaniem – warunek 
konieczny, wykonanie nowej warstwy spadkowej -szlichty) 
- wykonanie zadaszeń nad balkonami – konstrukcja stalowa daszek z poliwęglanu. 
- demontaż i ponowny montaż zadaszeń z ewentualną naprawą. 
- montaż listwy startowej w dostosowaniu do grubości styropianu 
- montaż narożników zewnętrznych z siatką – przyjąć również narożnik wyrównujący pod parapet 
- montaż listew narożnikowych plastykowych z siatką ( odcinających ramę okienną od wyprawy 
elewacyjnej) 
- montaż listew dylatacyjnych z gumą w miejscach koniecznych do zastosowania tj. łączenie 
budynków, łączenie przedsionków. 
 
 

Budynek Kościuszki  42A – remont klatek schodowych w ilości 3szt 
 

- wykonanie napraw ścian spękanych poprzez  wtopienie siatek   
- skucie tynków odparzonych i  ich uzupełnienie – należy przyjąć procentowo według powierzchni 
- szpachlowanie i  wykonanie gładzi ścian i sufitów pod malowanie emulsyjne oraz pod lamperię 
- malowanie lamperii -  przyjąć farbę olejną matową np. firmy Polifarb Dębica 
- malowanie ścian powyżej lamperii oraz spoczników i biegów – przyjąć farbę emulsyjną                       
np. Eco Śnieżka. 
- malowanie policzków schodów przyjąć farbę olejną matową np. firmy Polifarb Dębica. 
- wszystkie naroża zabezpieczyć narożnikami aluminiowymi 
- przyjąć wkucie w ściany przewodów biegnących po wierzchu ścian 
- wszystkie elementy stalowe jak grzejniki, balustrady, wyłazy, drabiny, rurki stalowe przyjąć do 
malowania z właściwym zagruntowanie  
- do zagruntowania ścian starych powłok olejnych przyjąć warstwę  szczepną np.star contakt 
- przyjąć wyrównanie starych lastrykowych stopni schodowych  
- przyjąć obcięcie nosków lastrykowych 
- przyjąć zagruntowanie posadzek lastrykowych przed położeniem płytek np. preparatem                    
SOPRO HPS 673 
- przyjąć na spocznikach, podstopniach, cokolikach gres techniczny gładki antypoślizgowy. 
- przyjąć na stopniach gres techniczny ryflowany. 
- płytki należy układać na kleju półelastycznym np. SOPRO FBK 372 
-  zamontowanie pochwytów na balustradach. 
  



Uwagi  -Proszę o  uwzględnienie zakresów  prac nie wymienionych a koniecznych do wykonania ze 
względu na warunki techniczne wykonania robót. 

Kosztorysy i przedmiary należy wykonać w podziale na rodzaje zadań na poszczególnych budynkach z 
podaniem na poszczególne ściany 

1.Ściany z balkonami oraz obróbki blacharskie. 

2.Ściany od strony klatek schodowych oraz obróbki blacharskie. 

3.Ściany szczytowe oraz obróbki blacharskie. 

4.Ocieplenie cokołów z pracami towarzyszącymi przyjąć na całości. 

 


