ZAŁĄCZNIK
Nr 1
Wykaz prac objętych zleceniem:
I. Stan „0”
1. Wytyczenie geodezyjne dokonuje Wykonawca
2. Zebranie wierzchniej warstwy humusu koparką i
rozplantowanie po wykonaniu ław fundamentowych.
3. Wykopy ręczne pod ławy na głębokość 0,5m.
4. Podkład z chudego betonu 10 cm B 10.
5. Szalowanie deska 25mm
6. Wykonanie i ułożenie zbrojenia
7. Zalanie betonem B 20.
8. Rozszalowanie ław.
9. Położenie izolacji poziomej na ławach 1x papa termozgrzewalna na lepiku.
10. Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków bet. gr. 25 cm, wysokość do 1 m.
11. Położenie izolacji pionowych izolbet
12. Izolacja cieplna fundamentów – styropian FS 20 gr10 cm na siatce i kleju
13. Położenie kanalizacji pod posadzkowej z budynku wg projektu.
14. Zostawienie przejścia do wody i ułożenie rur zasilających z wywierconej studni.
15. Wykonanie rurociągu rurą fi 25 do przyszłego ujęcia z wodociągu w granicy frontowej domu.
16. Ułożenie rur kanalizacji sanitarnej pod posadzką i wyprowadzenie z fundamentów bednarki.
17. Zasypanie i zagęszczenie podsypki w fundamentach
18. Zalanie chudego betonu B 7,5.
19. Szalowanie i wylanie betonowych schodów zewnętrznych
20. Obsypanie fundamentów zewnętrzne – plantowanie ziemią gruntową.
II. Mury i ściany wewnętrzne z wieńcami i nadprożami
.
21. Położenie izolacji poziomej papa termozgrzewalna 2x na lepiku.
22. Wymurowanie ścian konstrukcyjnych parteru gr.25cm z porothermu na zaprawie cementowej.
23. Wykonanie kominów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych i czarnych prefabrykowanych z wkład. ceram .
24. Ścianek działowych murowanych z porothermu 8 cm
25. Położenie nadproży prefabrykowanych.
26. Wylanie podciągów żelbetowych i nadproża wylewanego nad bramą garażową.
27. Szalowanie i zbrojenie wieńców oraz montaż szpilek do mocowania murłaty.
28. Zalanie betonem B 15 wieńców i nadproża oraz podciągu.
III. Więźba i pokrycie dachu
29. Wykonanie konstrukcji wiązarowej drewnianej dachu - drewno kl. K 27 impregnowane, łączniki ciesielskie,
blacha i sklejki, gwoździe złączki BMF
30. Wymurowanie kominów ponad dachem z fakturą klinkierową w kolorze dachówki
31. Wykonanie pokrycia dachu dachówka betonowa Euronit ( ciemny grafit).
32. Foliowanie fwk.
33. Nabicie łat.
34. Wykonanie obróbek blacharskich – blacha powlekana w kolorze dachówki.
35. Zamocowanie rynien PCV z rurami spustowymi.
36. Montaż haków doczołowych rynny.
IV. Roboty uzupełniające do stanu surowy zamkniętego
40. Montaż okien PCV o współczynniku K – 1,1 W/m2K z zabezpieczeniami przeciw włamaniowymi
3 bolcowym o standardzie średniorynkowym.- białe
41. Montaż drzwi zewnętrznych PCV z szybą z zabezpieczeniami przeciw włamaniowymi - białe
42. Wykonanie docieplenia zewnętrznego – styropian FS 15 gr. 12 cm, z siatką wzmacniającą i tynkiem
mineralnym w kolorze żółtym na ścianach.
43. Wykonanie cokołu z płytek klinkierowych w kolorze grafitowym ( jak dachówka).
44. Montaż parapetów zewnętrznych – w kolorze stolarki okiennej z durmarmuru.
45. Wykończenie tarasu- płytki chodnikowe 30x30 lub 40x40 z fakturą wypłukanego kamienia.
V. Instalacje wewnętrzne z przyłączami poszczególnych branż.
47. instalacja elektryczna (okablowanie) jak w projekcie z osprzętem z przyłączem do ZK na granicy
48. instalacja wodociągowa HDPE z wywierconej studni do hydroforu do hydroforu (typ Rosa 30 l.)i
wyprowadzenie rury rezerwowej HDPE do granicy działki.

49. instalacja kanalizacyjna pozioma z przyłączeniem do szamba.
50. przyłącze gazowe – wprowadzenie instalacji do budynku.
51. zapuszczenie szamba poliuretanu 8 m3 producent ECOPLAST
Toruń
VI. Prace wykończeniowe wewnętrzne
53. tynki wewnętrzne, gipsowe, maszynowe, gładzone.
58. parapety wewnętrzne z płyt MDF – w kolorze buku
62. ogrodzenie z siatki z trzech stron bez frontu.
63. odbiory i pomiary szczelności instalacji gazowej, wodociągowej .
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