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Załącznik nr 9 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Nr KFiR. 271.7.2012

I. Nazwa zadania:
Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej w ramach realizacji projektu 
Nasza świetlica – miejscem integracji mieszkańców Kuźnicy Ligockiej.

II. Nazwy i kody robót budowlanych objętych zamówieniem:
Kody CPV: 
45260000-7  –  Roboty  w  zakresie  wymiany  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty 

specjalistyczne,
45320000-6 –  Roboty izolacyjne.

III. Adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja projektowa:
dz.  nr 130 (obręb Przechód),  miejscowość Kuźnica Ligocka,  Gmina Korfantów,  Powiat  nyski,  Województwo 
opolskie.

IV. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie
ul. Rynek 10
48-317 Korfantów

V.  Nazwa i  adres  osoby  opracowującej  części  składowe  dokumentacji  projektowej  oraz  data 
opracowania:

VI. Informacje dodatkowe:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych części dachu budynku świetlicy 
wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej nr 29 (Gmina Korfantów), w ramach realizacji projektu Nasza świetlica – miejscem 
integracji mieszkańców Kuźnicy Ligockiej. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie modernizacji dachu w zakresie:

1. Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 12 cm, na powierzchni 216m2,
2. Wykonanie drewnianaej konstrukcji dachu skłądajacej się z płatwi 14cm x 14 cm, krokwi 14 cm x 7 cm,
3. Położenie izolacji z folii paroprzepuszczalnej o popw. 216 m2,
4. Ołacenie konstrukcji dachu łatami 4cm x 6 cm o pow. 216m2,
5. Pokrycie blachą trapezową w kolorze brazowym o pow. 216 m2,
6. Zamontowanie rynien 18 m i rur spustowych 8 m.

Prace  objęte  umową  wykonane  będą  według  dostarczonej  Wykonawcy dokumentacji  projektowej,  objętej 
zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, SIWZ, sztuką budowlaną, wszelkimi  
niezbędnymi  przepisami,  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  współczesnej  wiedzy  technicznej  zapewniając 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Lp Zakres opracowanych robót Nazwisko i Imię
Data

opracowania
dokumentacji

1 2 3 4
3. Przedmiar robót Taratuta Andrzej maj 2012
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Wykonawca przedmiot zamówienia będzie realizował na czynnym obiekcie świetlicy wiejskiej, w związku z tym 
w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, będzie 
usuwał i  składował  wszelkie urządzenia pomocnicze i  zbędne materiały,  odpady i  śmieci  oraz niepotrzebne 
urządzenia w sposób umożliwiający bezpieczną realizację robót. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany 
jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty powstałe w wyniku strat materialnych i osobowych w 
związku  z  zaistnieniem zdarzeń  losowych  i  z  tytułu  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz  następstw 
nieszczęśliwych wypadków dot.: pracowników i osób trzecich, których przyczyną są działania bądź zaniechania 
Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa, oznakowanie prowadzonych robót oraz sposób organizacji terenu budowy.

Zadanie objęte jest pomocą Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  w  ramach  działania  Działanie  413  –  Wdrażanie  lokalnych  strategii  rozwoju  objętego 
Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich dla operacji,  które odpowiadają warunkom przyznania  pomocy w 
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

VII.Zawartość dokumentacji projektowej obejmuje:
1. Kserokopia uproszczonej dokumentacji budowlanej dotyczącej wykonania modernizacji części dachu
Branża konstrukcyjno-budowlana:

a) zdjęcie budynku z oznaczeniem części dachu,
b) szkic sytuacyjny działki,
c) rzt konstrukcji części dachu.

2. Przedmiar robót.

Łukasz Borsuk
…………………………………….. ……………………………………….

Opracował: Zatwierdził:

Korfantów, 05.10.2012r.
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