
OPIS ZAMÓWIENIA

Zadanie: Remont budynku oraz placu na terenie bazy transportowej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie

Inwestor:   Lubelski Urząd Wojewódzki

ul. Spokojna 4

Lublin

I. CEL PLANOWANYCH PRAC

Planuje się wykonać remont budynku oraz placu na terenie bazy transportowej Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie. Prace mają na celu bieżący remont 

wykonywane będą w:

1. Budynek portierni – remont elewacji, pokrycia dachowego, obróbek, remont wewnątrz 

(malowanie, odgrzybianie, tynki), wymianę drzwi z wykonaniem nadproży,

2. Ogrodzenie (częściowo) – remont cokołu ogrodzenia (spawanie pękniętych przęseł, 

malowanie z miniowaniem)

3. Plac przy wjeździe na bazę – wyrównanie zimnym asfaltem

4. Budynek myjni – rozszklenie istniejącej ścianki stalowej przeszklonej, zamontowanie 

nowych szyb z poliwęglanu,

5. Budynek hali obsługi – remont pojedynczych płytek w posadzce, wypełnienie otworów po 

ramie podnośnika, remont tynków zewnętrznych od Al. Kraśnickich, remont i wykonanie 

pokrycia papą termozgrzewalną niskiej części budynku od strony Al. Kraśnickich.

II.  ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

• Budynek portierni:

– remont elewacji (skucie odpadających tynków wraz ze zmuszałym belitem, 

przymocowanie rabitza, wykonanie nowych tynków cem-wap kat. III, malowanie elawacji 

farbami emulsyjnymi w kolorze białym)

- remont pokrycia dachowego – rozebranie zniszczonego pokrycia z papy asfaltowej, ścięcie 

pęcherzy, rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, zagruntowanie podłoża 

gruntem asfaltowym, pokrycie dachu papą termozgrzewalną gr. min. 5,2 mm,



parametry papy - papa termozgrzewalna nawierzchniowa – włóknina poliestrowo-szklana, 

gramatura 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, reakcja na ogień kl. E, 

elastyczność (wzdłuż/w poprzek) 50x60 %, średnia siła zrywająca (wzdłuż/w poprzek) 

1200/900 N/5cm, grubość 5,6 mm, giętkość w niskiej temperaturze – niedopuszczalne 

powstawanie pęknięć w temperaturze większej lub równej -25º C, 

wykonanie obróbek gzymsu z papy termozgrzewalnej z wyciągnięciem na pionowe lico 

gzymsu i przymocowanie dyblami z szerokim kołnierzem, na obróbce ułożyć pas 

nadrynnowy i ponownie pokryć obróbką z papy termozgrzewalnej, zamontować rynny, rury 

spustowe, wykonać obróbki kominów z usupełnieniem i pokryciem czapek kominowych i 

renowacją tynków kominowych z malowaniem, wywinięta papę na powierzchnie pionowe 

(kominy, attyki) mocowac od góry listwa aluminiową na dyble,

- remont wewnątrz – zdarcie starej odpadającej farby, skucie zagrzybionych tynków, 

wykonanie nowych tynków, 

- wykonać wymianę drzwi z wykonaniem nadproży z 2C160PN: podstemplować strop przy 

wymienianych drzwiach, stemple ustawiać na belce drewnianej gr. 10 cm i sufit też 

podeprzeć poprzez belkę długości min. 2 m, wyciąć tarczą diamentową część otworu pod 

nadproże i wykonać poduszki betonowe z jednej strony ściany. Ułożyć belkę C160 PN 

L=150 cm oraz przymocować ją uniemożliwiając wypadnięcie. Obetonować stopki belki. 

Wyciąć tarczą diamentową pozostałą część otworu pod nadproże z drugiej strony ściany, 

ułożyć belki i skręcić wszystkie belki ściągami M14. Belki układać na poduszkach 

betonowych zbrojonych drutami fi 6 mm ułożonymi krzyżowo (oczka 5x5 cm). Między 

belkami ułożyć zaprawę cementową 15 MPa. Belki oszpałdować cegłami. Wykuć istniejącą 

ościeżnicę ze ściany. Rozebrać fragment ściany przeznaczony na poszerzenie otworu 

drzwiowego. Nadproże osiatkować i otynkować. Osadzić ościeżnicę do drzwi zewnętrznych 

wzmocnionych w klasie B, kolor buk. Uzupełnić i naprawić posadzkę po wykutej 

ościeżnicy. Wykończyć nowe tynki – zgodnie z istniejącymi. Dopasować i osadzić skrzydło 

drzwiowe – drzwi wzmocnione w klasie B, 90x200 cm światło przejścia, kolor buk, 

wkładka patentowa, antywłamaniowa kl. B, klamka i szyldy – do uzgodnienia z Inwestorem, 

rozebrać stemplowania stropów, uprzątnąć folie zabezpieczające, usunąć gruz, 

- wykonac malowanie emulsyjne całej portierni

• Ogrodzenie (częściowo) – rozberać istniejący cokół na odcinku od końca garaży Nr 1-3 do 

końca posesji (w strone zabudowań MPK), wykonac nowy betonowy, pospawać istniejące 

ogrodzenie, zaminiować antykorozyjnie i pomalować nawierzchniowo farbą olejną 2x,  

• Plac przy wjeździe na bazę – rozebrac uszkodzone fragmenty podjazdu we wjeździe, 

wyrównać zimnym asfaltem,



• Budynek myjni – rozszklić istniejącą ściankę stalową przeszkloną szybami szklanymi, 

zamontować nowe szyby z poliwęglanu,

• Budynek hali obsługi – wymienić uszkodzone pojedyncze płytki w posadzce, wypełnić 

otwory po ramie podnośnika, wykonac remont tynków zewnętrznych od Al. Kraśnickich z 

malowaniem farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych,

- remont pokrycia dachowego niskiej części hali obsługowej od strony Al. Kraśnickiej – 

rozebranie zniszczonego pokrycia z papy asfaltowej, ścięcie pęcherzy, rozebranie obróbek 

blacharskich, rynien, rur spustowych, zagruntowanie podłoża gruntem asfaltowym, pokrycie 

dachu papą termozgrzewalną gr. min. 5,2 mm,

parametry papy - papa termozgrzewalna nawierzchniowa – włóknina poliestrowo-szklana, 

gramatura 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS, reakcja na ogień kl. E, 

elastyczność (wzdłuż/w poprzek) 50x60 %, średnia siła zrywająca (wzdłuż/w poprzek) 

1200/900 N/5cm, grubość 5,6 mm, giętkość w niskiej temperaturze – niedopuszczalne 

powstawanie pęknięć w temperaturze większej lub równej -25º C, 

wykonanie obróbek gzymsu z papy termozgrzewalnej z wyciągnięciem na pionowe lico 

gzymsu i przymocowanie dyblami z szerokim kołnierzem, na obróbce ułożyć pas 

nadrynnowy i ponownie pokryć obróbką z papy termozgrzewalnej, zamontować rynny, rury 

spustowe, wykonać obróbki kominów z usupełnieniem i pokryciem czapek kominowych i 

renowacją tynków kominowych z malowaniem, wywinięta papę na powierzchnie pionowe 

(kominy, attyki) mocowac od góry listwa aluminiową na dyble,

IV. Warunki prowadzenia robót

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy oraz 

technicznych warunków wykonania i odbioru.

Roboty należy wykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlano-montażowych 

przy współpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania stosować tylko materiały i wyroby 

budowlane posiadające certyfikaty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budowlanej.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu zdobycia wszystkich informacji dotyczących 

planowanego zadania.

V. Uwagi ko  ń  cowe  

5.1.Wszystkie roboty budowlane i budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektem 

technicznym, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonania robót oraz zaleceniami 

producentów materiałów budowlanych pod nadzorem kierownika robót. Zmiany i odstępstwa od 

powyższych warunków wymagają zgody projektanta. Wszelkie wymiary należy sprawdzić przed 

wykonaniem z natury.

5.2. Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby 

budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa jakości oraz załączyć ww. dokumenty do 

dokumentacji odbiorowej inwestycji.

5.3. Wymiary przed zamawianiem ślusarki ogrodzeniowej sprawdzić i pobrać z natury.


