
Gołdap, dnia 01.10.2020 r.

Instrukcja do wykonania projektu budowlano – konserwatorskiego remontu dachu budynku
Mazurska 11 w Gołdapi z wykonaniem inwentaryzacji konserwatorskiej więźby dachowej

Podstawa realizacji robót:

1. Zalecenia z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie dachu: Poszczególne 
elementy konstrukcji z grzybem domowym i z odkształceniami oraz ubytkami powstałymi po pożarze – krokwie 
ponadpalane. Uszkodzenia powodują brak  możliwości szczelnego ułożenia dachówek.

2. Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fotografie:

Projekt budowlano – konserwatorski powinien zawierać:
- inwentaryzację konserwatorską więźby dachowej,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar,
- uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień WUOZ, Starostwo, itp.,
Projekt wykonać w oparciu o:
-  program prac konserwatorskich  dachu budynku Mazurska 11 – w celu udostępnienia  prosimy o kontakt
mailowy k.kolodziejska@admgoldap.pl,
- ocena stanu technicznego dachu budynku Mazurska 11 – w celu udostępnienia prosimy o kontakt mailowy
k.kolodziejska@admgoldap.pl.
Zakres prac powinien obejmować:
- remont więźby dachowej polegający na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji,
- wymiana pokrycia dachowego,
- montaż elementów wyposażenia dachu ( ławy, zapory śniegowe, wyłaz ),
- montaż rynien i rur spustowych,
- remont kominów,
- ocieplenie stropu nad poddaszem,
- montaż obróbek blacharskich,
- oraz wszelkie inne prace uwzględnione w programie i ocenie. 
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Zalecenia  konserwatorskie:



Do opracowania  inwentaryzacji  i  projektu  budowlano  -  konserwatorskiego  uprawniony  jest  dyplomowany
konserwator zabytków.

Termin i miejsce składania oferty:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie ADM Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 3,  do 15.10.2020 r. lub mailowo
k.kolodziejska@admgoldap.pl.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020 r. o godzinie 8.00 w biurze ADM w
pokoju nr  4. W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska)  za termin
jej  złożenia  przyjęty  będzie  dzień  i  godzina  otrzymania  oferty  przez  Zamawiającego.  Ofertę  stanowi
wypełniony formularz ofertowy oraz kopia uprawnień upoważniających do wykonania prac przy zabytkach.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 662 146 430 lub mailowy. ADM w Gołdapi zastrzega
prawo z rezygnowania z zebranych ofert podania przyczyn i bez zwrotów dokumentów. 
Termin wykonania dokumentacji: od momentu podpisania umowy do 30.01.2021 r. 

Dział Techniczny
                     Kamila Kołodziejska

                               Tel. 662 146 430
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