Załącznik Nr 5 do PFU

Opis przedmiotu zamówienia
„Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Słupsku
na dz. 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2 – I etap opisany w Projekcie zagospodarowania terenu –
załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 156/2017 z dnia 26 maja 2017r. - polegający na
budowie budynków A,B,C,E oraz na budowie infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniu
terenu wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku”.

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO JEST REALIZACJA ETAPU
Ia W ZAKRESIE BUDYNKÓW A,B,C,E
Budowa budynku D oraz budowa infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowanie
terenu przy budynku D wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie jest
objęte zakresem niniejszego postępowania przetargowego.
Przeprojektowanie w zakresie projektu budowy budynku D - etap Ib oraz budowy
infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowania terenu przy budynku D wraz z
wykonaniem
inwentaryzacji
geodezyjnej
powykonawczej
oraz
świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku jest objęte zakresem niniejszego postępowania
przetargowego.

Projekt finansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku. Nazwa projektu: „Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt”.
1. Założenia ogólne:
opis dotyczy całego etapu I – należy pamiętać, że budowę budynku D wraz z zagospodarowaniem
terenu przy budynku oraz przyłączami wyłączono z zakresu niniejszego postępowania
przetargowego. Mapka nr 1 i nr 2 do niniejszego opisu obrazuje zakres niewykonywanych
robót.
Projektowany obiekt w zakresie etapu I to kompleks 4 budynków pełniących funkcję schroniska dla
około 200 psów i 80 kotów, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych z dachami płaskimi, w tym
z budynku administracyjno-biurowego z zapleczem dla pracowników, lecznicy na potrzeby
schroniska, części gospodarczej oraz klatek i wybiegów dla zwierząt.
Na terenie przyszłego schroniska należy wykonać również chodniki i rampy oraz ogrodzone wybiegi
dla zwierząt. Wszelkie projektowane furtki wejściowe w tym bramę wjazdową należy wykonać w
jednolitym systemie ogrodzeniowym.
Wykonawca powinien
wykonać wpusty uliczne przyłączone do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Woda opadowa spadkami podłużnymi i poprzecznymi należy odprowadzić do
wybudowanych wpustów ulicznych. Szczegóły odwodnienia przedstawiono na projekcie branży
sanitarnej.
Dla planowanej inwestycji przewidziano budowę oświetlenia. Szczegóły oświetlenia przedstawiono
w projekcie branży elektrycznej.
Inwestycja realizowana jest na terenie działek 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 (działki o nr 7/7, 7,8,
7/9 powstawały w wyniku podziału działki nr 7/5).
2. Branża budowlana - budynki A i B, C, E (wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku D
wyłączone z zakresu przetargu)
OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH UWAGA: nazwy materiałów użyte w opisie
mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą zostać zastąpione innymi o właściwościach nie
gorszych od tych wymienionych. Ma to na celu wskazanie wyłącznie standardu jakości
wykonania poszczególnych elementów.
1) Konstrukcje:
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Elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty, słupy, stropy, podciągi, nadproża, wieńce,
elementy ścian, schody i konstrukcja dachu – wg opracowania projektu budowlano-wykonawczego
- konstrukcja.
2) Ściany nośne i osłonowe:
Ściany murowane grubości 24cm z bloczków silikatowych
3) Ściany działowe:
Ścianki działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm lub gazobetonu odmiany min. 600
gr. 12cm. Dopuszcza się zastosowanie cegły pełnej gr. 12 cm.
4) Piony i poziomy wentylacyjne:
Systemowe wywietrzaki dachowe na podstawach systemowych. Średnice wywietrzaków wskazane
na rysunkach. Wloty zabezpieczone anemostatami zapobiegającymi wyciekaniem skroplin. Ponad
dach wyprowadzić również wywiewki pionów kanalizacyjnych.
5) Dach:
Wg opracowania projektu budowlanego.
6) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
Posadzka przyziemia – izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku i folia budowlana PCV pod
posadzką. Miejsca połączeń pasów folii łączyć poprzez zgrzewanie.
- ściany fundamentów i ściany parteru – izolacja pionowa na zewnętrznej powierzchni
w
postaci papy asfaltowej na lepiku połączonej z izolacją poziomą płyty, wyprowadzona 30 cm
ponad poziom terenu. Na wewnętrznej stronie ściany fundamentowej po całym obrysie budynku,
malowanie dwukrotne preparatem izolacyjnym, dyspersyjnym wg zaleceń producenta, od poziomu
płyty fundamentowej do poziomu min. 30cm ponad terenem W pomieszczeniach WC i umywalni
folię wywinąć na ścianę na wys. 10cm od podłogi.
- izolacja dachu – warstwy folii paroszczelnej i styropapy w układzie określonym na rysunkach
przekrojów. Warstwy izolacji wywinąć na ściany attykowe.
7) Izolacje termiczne:
- izolacja dachu – styropian min. EPS 100 gr. min. 20 cm
- izolacje pionowe ścian zewnętrznych – na ścianach fundamentowych styropian twardy EPS100 gr.
12cm, powyżej poziomu +/-0.00 styropian zwykły EPS70 (współczynnik przewodności cieplnej
λ≤0,04 W/mK) gr. 16 cm.
Izolacje termiczne podłóg na gruncie
- Wykonać ze styropianu EPS 100, gr. 12 cm.
8) Wykończenia zewnętrzne:

- okna i drzwi – wg zestawienia stolarki w kolorze szarym RAL 7016. Przed zamówieniem stolarki
okiennej należy dokonać obmiarów otworów na budowie.
- elewacja – wykończenie tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym na siatce. Do wysokości 2,0m
od terenu siatka typu „pancer”. Tynk typu „baranek”, uziarnienie 1,8 - 2,2mm, pomalować farba
silikonową w kolorze białym RAL9016
- fragmenty elewacji wykończone płytkami elewacyjnymi w kolorze ciemnoszarym lub
antracytowym
- obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm (obróbki dachowe).
- balustrady zewnętrzne o wys. min 90cm od poziomu biegu schodowego lub chodnika ze stali
malowanej farbami antykorozyjnymi i poliuretanowymi w kolorze RAL 7016.
- rury spustowe i zbiorcze od wpustów dachowych – wykonane w jednolitym systemie
podciśnieniowym. Dobór przekrojów zgodnie z wymaganiami systemowymi, po dokonaniu obliczeń
przez dostawcę systemu. Izolację przeciwwodną wykonać szczególnie starannie na przejściach
przez połać dachową.
- parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana gr. 0,55 mm w kolorze ciemnoszarym lub
antracytowym.
9) Wykończenia wewnętrzne:
- ściany murowane – tynki mokre cementowo-wapienne kat.4W trójwarstwowe. Nie dopuszcza się
zastosowania dodatków gipsowych ze względu na późniejsze wykończenie ścian powłokami
żywicznymi.
- wykończenia ścian łazienek - glazura do wysokości min. 2.0m. Powyżej malowanie farbami
lateksowymi. W aneksach kuchennych pomiędzy szafkami wiszącymi a blatem zabudowy pas
glazury odpowiedniej szerokości.
Załącznik nr 5 do PFU – opis przedmiotu zamówienia Przeprojektowanie i budowa schroniska dla zwierząt zlokalizowanego
przy ul. Sportowej w Słupsku na dz. nr 7/7, 7/8, 7/9, 40, 6/2, 7/3 obręb 2 – Ia etap – budowa budynków A, B, C, E +
zagospodarowanie terenu.

2

- podłogi – w części rysunkowej zaproponowano rozwiązania przykładowe. Podłogi i posadzki w
pomieszczeniach można dobierać indywidualnie, z zachowaniem przepisów obowiązujących w
budownictwie. Nawierzchnia w pomieszczeniach „mokrych” powinna być zmywalna, nienasiąkliwa
i antypoślizgowa.
- w części przeznaczonej dla zwierząt dwukomponentowa żywica epoksydowa w kolorze szarozielonym lub szaro-niebieskim z wyoblaniem na ściany R8 cm i cokołem 12 cm.
- w pomieszczeniach zabiegowym, weterynaryjnych i pooperacyjnym wykładzina PCV, zgrzewana o
podwyższonych parametrach sanitarnych  drzwi wewnętrzne – pełne lub częściowo przeszklone,
drzwi do WC i łazienek z kratką wentylacyjną lub podcięciem.
- sufit podwieszany z płyt gipsowych impregnowanych, na konstrukcji stalowej systemowej
UD28x27 obwodowo, CD60x27 w dwóch płaszczyznach, mocowanie do konstrukcji kratownicy przy
pomocy wieszaków systemowych. W kotłowni sufit podwieszony z płyty ognioodpornej. W
pomieszczeniach „mokrych” sufit podwieszony z płyt wodoodpornych.
- parapety wewnętrzne – konglomerat o gr. 3 cm.
- zamknięcie boksów od góry siatką stalową z drutu ocynkowanego gr. 2mm, oczko 25x25mm.
10) Ogrodzenie ( uwagi ogólne w zakresie ogrodzenia ujęto w punkcie 5 OPZ – Branża
drogowa) .
- w zakresie etapu I - objętego niniejszym postępowaniem przetargowym należy wycenić
wykonanie całości ogrodzenia w zakresie etapu I poza częścią
ogrodzenia wydzielającego
wybieg nr 3 bezpośrednio przy budynku D wraz z 2 furtkami ( nie należy wyceniać wykonania
boku południowego i boku wschodniego ogrodzenia wybiegu nr 3) .
3. Branża sanitarna - urządzenia sanitarne zewnętrzne i instalacje wewnętrzne w budynkach
A i B, C, E (wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku D wyłączone z zakresu
przetargu) :
1) Urządzenia sanitarne zewnętrzne
- przyłącza wodociągowe:
Doprowadzenie wody zaprojektowano z istniejącego wodociągu stalowego dn 100 zlokalizowanego
na dz. nr 7/5 przy ulicy Sportowej w Słupsku.
Przyłącza wykonać z rur PE100 dn 63 i 32 PN 16 (SDR 11) łączonych poprzez zgrzewanie. Przewody
układać na zagęszczonej podsypce piaskowej, następnie obsypać piaskiem 20 cm ponad wierzch
rury - wg projektu budowlanego/wykonawczego branży sanitarnej.
- przyłącze kanalizacji sanitarnej:
Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie w oparciu o przepompownię i sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej. Na terenie objętym projektem przewidziano budowę
jednej przepompowni P, do której ścieki doprowadzone będą kolektorami kanalizacji
grawitacyjnej - wg projektu budowlanego/wykonawczego branży sanitarnej.
Na trasie kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscu przecięcia z istniejącą drogą asfaltową (wjazd
na oczyszczalnię ścieków) przejście należy wykonać metodą bezwykopową, z zastosowaniem
stalowej rury osłonowej , bez naruszania konstrukcji drogi. Przed wykonaniem przecisku ,
szczegóły należy uzgodnić z działem eksploatacji sieci Spółki „Wodociągi Słupsk”.
- sieć kanalizacji deszczowej:
Na potrzeby odwodnienia powierzchni utwardzonych, należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano wpusty betonowe dn 500, przykryte typowymi kratami żeliwnymi. Sieci buduje się
z materiałów i przy zachowaniu warunków budowy jak dla sieci kanalizacji sanitarnej.
- instalacja gazowa wewnętrzna:
Instalację gazową wewnętrzną wykonać z rur i kształtek z polietylenu typ PE-100 szeregu SDR17,6. Łączenia rur dokonywać za pomocą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego.
Rury do budowy instalacji gazowych winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania dla
gazu.
- wykonana instalacja gazowa wewnętrzna podlega:
1) próbie wstępnej szczelności połączeń zgrzewanych polegającej na badaniu roztworem
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charakteryzującym się dużym napięciem powierzchniowym (np. roztwór wodny
mydła lub pianka w aerozolu).
2) głównej próbie szczelności po ułożeniu gazociągu w wykopie i zasypaniu z wyjątkiem
miejsc montażu armatury.

- instalacja ciepłownicza:
Na potrzeby c.o. i c.c.w ciepło doprowadzane będzie z kotłowni do poszczególnych budynków.
Należy wykonać dwuprzewodową instalację (zasilanie/powrót) z rur stalowych preizolowanych. Na
potrzeby ciepłej wody projektuje się dwuprzewodową instalację (c.w./cyrkulacja) z rur PE
preizolowanych w jednej otulinie. Zarówno rury, jak i kształtki muszą stanowić jeden system.
2) Instalacje sanitarne wewnętrzne:
Należy
Należy
Należy
Należy

wyceniać koszt montażu brodzików z kabiną prysznicową.
wycenić kompletne pisuary wraz z przyciskiem do spłukiwania.
wycenić wykonanie wpustów podłogowych ze stali nierdzewnej.
wycenić montaż umywalek na półpostumentach.

Budynek A i B:
Źródłem ciepła na potrzeby c.o., c.c.w. i nagrzewnic będzie kocioł gazowy zlokalizowany w
budynku ‘A’ w pomieszczeniu kotłowni oraz podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. Zasilanie w wodę
zimną odbywać się będzie z sieci wodociągowej. Odprowadzanie ścieków sanitarnych do
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Doprowadzenie gazu z sieci gazowej.
- Instalacja centralnego ogrzewania:
Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano instalację c.o. wodną dwururową o obiegu
wymuszonym o parametrach wody grzejnej 80/60o C. Poziomy i piony wykonać z rur stalowych
czarnych o połączeniach spawanych.
Poziomy i piony do rozdzielaczy prowadzić w miejscach określonych w części rysunkowej.
W budynku "B" w części przeznaczonej dla zwierząt ogrzewanie wykonać jako podłogowe.
W budynku "A", w części przeznaczonej dla zwierząt ogrzewanie wykonać jako ogrzewanie
powietrzem. W tym celu projektuje się centralę podwieszaną nawiewno-wywiewną z rekuperacją.
Rozprowadzenie ciepła odbywać się będzie poprzez systemem kanałów i kształtek z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0,8mm zakończone w każdym boksie nawiewnikiem i wywiewnikiem (z
regulacją przepływu).
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.
W budynku "A", nad wejściami głównymi projektuje się elektryczne kurtyny powietrzne
Szczegóły wg projektu budowlanego/wykonawczego branży sanitarnej.
- Instalacja wody:
Instalacje wykonać z rur PE łączonych poprzez systemowe kształtki zaciskowe, prowadzone w
przestrzeni posadzki w warstwie izolacyjnej i zaizolować otulinami w płaszczu z PE gr. 9 mm.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pomieszczeniu kotłowni i dostarczona do
poszczególnych budynków siecią w nieruchomości prowadzoną równolegle do sieci cieplnej. Na
rurociągach w miejscach wskazanych w dokumentacji zamontować typowe zawory odcinające
kulowe. Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe łączone na gwint. Na przewodach
cyrkulacyjnych należy zamontować zawory regulacyjne. Po zakończeniu montażu urządzeń,
przyborów i armatury całość instalacji poddać próbom na ciśnienie, przeprowadzić płukanie i
dokonać bakteriologicznych badań jakości wody. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać
w tulejach ochronnych, podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Poziomy kanalizacyjne we wszystkich budynkach wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.
Przejścia przez ściany i ławy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Piony wykonać z rur
PP do kanalizacji wewnętrznej, wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Piony
zaopatrzyć w rewizje oraz napowietrzacze. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w
tulejach ochronnych.
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- Instalacja gazu:
Gaz doprowadzony będzie z sieci w nieruchomości dwiema odrębnymi nitkami do:
- kotła gazowego o mocy 147,5 kW w pomieszczeniu kotłowni;
- taboretu gazowego i kotłów warzelnych w pomieszczeniu kuchni (49 kW).
Instalację projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez
spawanie. Instalacje gazową prowadzić po ścianach. Przy przejściu przez ściany przewody
prowadzić w tulei ochronnej z rury stalowej . Przed przyborami gazowymi na instalacji gazowej
zamontować zawory kulowe a przed kotłem dodatkowo filtr.
W pomieszczeniu kuchni projektuje się montaż 1 taboretu gazowego oraz 2-ch kotłów warzelnych. Urządzenia
ująć w zakresie robót.

- Kotłownia gazowa:
Kotłownię projektuje się w budynku A w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny o mocy
znamionowej 28 – 170 kW z palnikiem modulowanym. Ścieżkę gazową do palnika dostarcza
producent palnika (w komplecie z kotłem). Do przygotowania ciepłej wody użytkowej projektuje
się pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 150 l, wydatku stałym przy parametrach wody
10/45o C i zasilaniu 80 o C – 710 l/h i mocy grzewczej 28,7 kW. W kotłowni przewiduje się
przewody stalowe czarne o połączeniach spawanych dla c.o. Przewody wodociągowe ocynkowane
o połączeniach skręcanych (podwójnie ocynkowane – TWT-2 dla wody ciepłej i cyrkulacji).
Przewody w kotłowni należy zaizolować typowymi elementami z pianki poliuretanowej w płaszczu
z PE. Przewody z rur czarnych należy przed zaizolowaniem oczyścić do II stopnia czystości i
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbą miniową, a także pomalować farbą
chlorokauczukową.
Kotłownię wyposażyć należy w system detekcji gazu składający się centrali alarmowej, czujnika
gazu i modułu zasilacza z akumulatorem 6,5 Ah.
Wentylację pomieszczenia przewidziano jako grawitacyjną. Spaliny usuwane będą przez komin
stalowy umieszczony z tyłu kotła wyprowadzony ponad dach kotłowni.
Instalacje po zmontowaniu (przez zaizolowaniem) należy poddać próbom ciśnieniowym na zimno i
gorąco. Całość przed użytkowaniem podlega rozruchowi technologicznemu.
Budynek C
Źródłem ciepła na potrzeby nagrzewnic będzie kocioł gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu
kotłowni bud. „A”. Zasilanie w wodę zimną odbywać się będzie z sieci wodociągowej.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych do studni będącej elementem sieci kanalizacji sanitarnej.
- Instalacja ogrzewania powietrzem:
Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną z
wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, z nagrzewnicą wodną
zasilaną z zewnętrznej sieci cieplnej o parametrach wody grzejnej 80/60o C. Zasilanie
nagrzewnicy wykonać z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych. Jako armaturę
odcinającą stosować typowe zawory kulowe dla c.o. o średnicach, jak średnice rurociągów.
Instalację należy wyregulować montując na niej zawory z nastawą stałego ciśnienia 10 kPa.
W ścianie budynku należy zamontować czerpnię ścienną, zaś na dachu wyrzutnię dachową.
- Instalacja wodociągowa:
Poziomy i piony wykonać z rur stalowych ocynkowanych i zaizolować otulinami w płaszczu z PE gr.
13 mm. Na rurociągach w miejscach wskazanych w dokumentacji zamontować typowe zawory
odcinające kulowe. Po zakończeniu montażu urządzeń, przyborów i armatury całość instalacji
poddać próbom na ciśnienie, przeprowadzić płukanie i dokonać bakteriologicznych badań jakości
wody.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Poziomy kanalizacyjne we wszystkich budynkach wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.
Przejścia przez ściany i ławy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Piony wykonać z rur
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PP do kanalizacji wewnętrznej, wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Piony
zaopatrzyć
w rewizje. Z uwagi na długi ciąg kanalizacyjny projektuje się dodatkowy trójnik, zakończony
korkiem służący do ewentualnego czyszczenia kanalizacji. Korek należy zamontować pod
posadzką , a jego miejsce trwale oznaczyć na ścianie korytarza.
Budynek E
- Instalacja ogrzewania powietrzem:
Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną z
wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, z nagrzewnicą wodną
zasilaną z zewnętrznej sieci cieplnej o parametrach wody grzejnej 80/60o C.
Projektuje się centralę podwieszaną nawiewno-wywiewną z rekuperacją, z nagrzewnicą wodną.
Rozprowadzenie ciepła odbywać się systemem kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,8 mm zakończone w każdym boksie nawiewnikiem i wywiewnikiem (z regulacją przepływu).
Po wykonaniu instalację należy wyregulować za pomocą przepustnic kanałowych do osiągnięcia
jednakowego wypływu z każdej kratki nawiewnej i wywiewnej.
W ścianie budynku należy zamontować czerpnię ścienną, zaś na dachu wyrzutnię dachową.
- Instalacja wodociągowa:
Poziomy i piony wykonać z rur stalowych ocynkowanych i zaizolować otulinami w płaszczu z PE gr.
13 mm. Na rurociągach w miejscach wskazanych w dokumentacji zamontować typowe zawory
odcinające kulowe. Po zakończeniu montażu urządzeń, przyborów i armatury całość instalacji
poddać próbom na ciśnienie, przeprowadzić płukanie i dokonać bakteriologicznych badań jakości
wody.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Poziomy kanalizacyjne we wszystkich budynkach wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej.
Przejścia przez ściany i ławy konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Piony wykonać z rur
PP do kanalizacji wewnętrznej, wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Piony
zaopatrzyć
w rewizje. Z uwagi na długi ciąg kanalizacyjny projektuje się dodatkowy trójnik, zakończony
korkiem służący do ewentualnego czyszczenia kanalizacji. Korek należy zamontować pod
posadzką , a jego miejsce trwale oznaczyć na ścianie korytarza.
4. Branża elektryczna:
W każdym z budynków należy wykonać instalację oświetlenia wewnętrznego LED (oprawy LED)
wraz z rozdzielaniami elektrycznymi, połączenia wyrównawcze oraz system przywoławczy dla
osób niepełnosprawnych zgodnie z
projektem budowlanym branży elektrycznej, dodatkowo w
budynku A należy wykonać instalację niskoprądową:
W budynku A pomieszczenie 017 monitoringu należy zamontować Budynkowy Punkt Dystrybucyjny.
Do pomieszczeń 07, 08, 10 i 17 budynku A oraz 2 i 8 budynku B należy doprowadzić okablowanie
strukturalne przewodem kat 6. w każdym z pomieszczeń należy wykonać po dwa zestawy gniazd
aboneckich składających się z 3x230V i 2xRJ45.
Instalacja monitoringu – na terenie obiektu należy wykonać instalacje telewizji przemysłowej,
składającej się z 7 kamer zewnętrznych, w tym 3 obrotowych oraz 8 kamer wewnętrznych. Czas
archiwizacji obrazu min. 96 h. Rozmieszczenie kamer uzgodnić z inwestorem na etapie
wykonywania instalacji (schemat rozmieszczenia kamer dla celów sporządzenia oferty przedstawia
załączona mapka) . Wszystkie kamery muszą posiadać możliwość nagrywania w nocy (filtr IR
funkcja dzień/noc). Kamery obrotowe mają być wyposażone w funkcję „Auto Tracking”. W
schronisku nie będzie stałej obsługi kamer, dlatego kamery muszą działać automatycznie po
wykryciu na monitorowanym terenie (śledzić poruszający się obiekt). W nocy nagrywanie tylko
przy wykryciu ruchu.
Cały koszt wykonania monitoringu należy uwzględnić w ofercie .
Instalacje elektryczne zewnętrzne
Projektowany zespół budynków schroniska dla zwierząt będzie zasilany ze złącza kablowego zlokalizowanego
przy narożniku budynku A, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i uzgodnieniem lokalizacja ZK.
Układ pomiarowy zlokalizowany będzie w złączu kablowym.
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Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne terenu schroniska, instalację odgromową
teletechniczny zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym branży elektrycznej.

oraz

rurarz

5. Branża drogowa
Należy wykonać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drogi wewnętrzne szerokości 3,0-6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm w kolorze
szarym, obustronnie ograniczone krawężnikami betonowymi;
Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej h=8 cm w kolorze
czarnym;
Chodniki zmiennej szerokości o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej h=6 cm w kolorze
szarym; o gr. warstw nawierzchni wynosi 26 cm
Ogrodzenie na cokole;
Odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
w przyległy teren;
Makroniwelację terenu pomiędzy elementami wykonanej infrastruktury;
Palisadę z palików kwadratowych 12 x 12 x 40 cm, kolor brązowy;
Place z piaskiem (głębokość 40cm);
Zabruk z płyt betonowych MEBA 60 x 40 x 10cm; gr. warstw pozostałych 33 cm
Ściek skarpowy wg. KPED 01.24;
Ściek z kostki betonowej ograniczony obrzeżem betonowym wyniesiony w świetle 5cm;
Humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawą projektowanych zieleni.
krawężniki betonowe 30x15 cm ułożyć na ławie betonowej z oporem z bet. C12/15,
obrzeża betonowe 30x8 cm ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
Bilans powierzchni inwestycji:

•
•
•
•
•
z

Jezdnie (nawierzchnia z kostki bet.) – 900,0 m2
Zjazd (nawierzchnia z kostki bet.) – 81,0 m2
Chodniki (nawierzchnia z kostki bet.) – 1350,0 m2
Zabruk (nawierzchnia z kostki bet.) – 24,0 m2
Zabruk (nawierzchnia z płyt ażurowych) – 44,0 m2
Powyższy bilans zostaje pomniejszony o zakres robót niewykonywanych z uwagi na rezygnacje
budowy budynku D wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami – patrz mapki nr 1 i 2 .
Ogrodzenie:
Wykonać ogrodzenie z paneli ocynkowanych ogniowo o wysokości 2,75 m i o rozstawie 2.5 m z
podmurówką
z
płyt
betonowych
prefabrykowanych,
mocowanie
z
fundamentami
prefabrykowanymi. Panel prosty systemowy, druty poziome 6x6mm, drut pionowy 5mm, rozstaw
drutów 5x20cm.
Istniejące ogrodzenie należy rozebrać i wybudować nowe zgodnie z projektem budowlanym
(zdemontowane ogrodzenie przekazać do Spółki „Wodociągi Słupsk”)
W skład ogrodzenia wchodzą bramy i furtki, szczegóły zgodne z projektem budowlanym.
6. Zieleń
Wykonawca powinien usunąć kolidującą z projektowanym zagospodarowaniem terenu plantację
krzewów i drzew wierzby (numer zgodny z Tabelą nr 1 w projekcie budowlanym - Branża Zieleń )
oraz przekazać do Spółki „Wodociągi Słupsk” - oczyszczalnia ścieków (ścięte drzewa pociąć na
odcinki ok. 1,0m i zawieźć we wskazane miejsce – Zamawiającemu przedstawić dowód przyjęcia
drewna).
Łączna powierzchnia nasadzeń wierzby do usunięcia wynosi 13 835 m2.
W ramach gospodarki drzewnej należy wykonać:

•
•

nasadzenia krzewów liściastych i iglastych.
nasadzenia drzew liściastych z opalikowaniem.
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•

Humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawą powierzchni przeznaczonej pod trawniki (łącznie z
wybiegami nr 2 i 3)
Szczegółowy zakres nasadzeń jest opisany załączniku „ ZIELEŃ - Zmiany nasadzeń na terenie
schroniska dla zwierząt” ( Tabela 1. Zestawienie roślin do nasadzeń)
Załącznik „ ZIELEŃ - Zmiany nasadzeń na terenie schroniska dla zwierząt” dotyczy jedynie
nasadzeń oraz pielęgnacji roślin. Wszystkie inne roboty związane z wykonaniem robót dotyczących
zieleni są wyszczególnione w projekcie budowanym – Branża Zieleń.
Szczegóły dotyczące zabezpieczenia drzew są opisane w projekcie budowlanym - Branża Zieleń
PIELĘGNACJA NASADZEŃ
Pielęgnacja nasadzeń powinna polegać min. na pielęgnacji zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie każdej odmiany i monitoringu nasadzonych roślin minimum 1 x w miesiącu.
Pielęgnacja nasadzeń powinna być wykonywana przez okres 12 m-cy licząc od daty odbioru
końcowego.
Wykonanie trawników:
Należy zastosować Mieszanki traw trawniki parkowe, norma wysiewu 30g/m2 w terenie płaskim
oraz 40g/m2 na skarpach.
Pielęgnacja trawników:
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu ( Szczegółowy zakres pielęgnacji trawników
jest opisany w
projekcie
budowanym – branża Zieleń )
Pielęgnacja trawników powinna być wykonywana przez okres 12 m-cy licząc od daty odbioru
końcowego.
7. UWAGI KOŃCOWE!

1)

Zamawiający z uwagi na obowiązek dokonania przez
Wykonawcę optymalizacji rozwiązań projektowych w
zakresie całego etapu I (który ulega podziałowi na etap Ia – budynki A, B, C, E oraz
etap Ib – budynek D) pod kątem wprowadzenia możliwych zmian materiałowo – konstrukcyjnych i
technologicznych w projekcie budowlanym autorstwa AMW Biuro Projektów z grudnia 2016 roku z
zachowaniem jego parametrów nominalnych – funcjonalności, powierzchni, kubatury i pojemności
obiektu schroniska dla psów i kotów (optymalizacja rozwiązań projektowych ma zmierzać w
kierunku obniżenia kosztów wykonania robót budowlanych bez szkody dla jakości i trwałości
zaproponowanych rozwiązań w stosunku do pierwotnie zaprojektowanych opisanych projektem

dopuszcza możliwość
odstępstw od powyższych zapisów niniejszego OPZ pod
warunkiem zachowania warunków opisanych w niniejszym
punkcie, tj. niepogorszenia warunków zawartych w
projekcie pierwotnym, opz i stwiorb - spełnienie tego
warunku należy rozpatrywać łącznie czytając wszystkie 3
w/w opracowania .
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót)

2) Wszystkie materiały budowlane (w tym kolorystykę), urządzenia i elementy zagospodarowania
terenu należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem (wnioski materiałowe składać
trzeba do właściwych branżowo inspektorów nadzoru do akceptacji przed planowanym
terminem wbudowania materiałów) .
3) W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego.
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4) Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć
ogrodzeniem tymczasowym .
5) Po zakończonych pracach budowlanych należy teren przyległy uporządkować.
6) Wszelkie zmiany w konstrukcji należy uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem.
7) Po zakończeniu robót należy sporządzić geodezyjny pomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu
w dwóch egzemplarzach.
8) Wykonawca wykona i zamontuje 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 30x40 cm. Jedną z
tablic po zakończeniu budowy należy przymocować bezpośrednio do budynku.
Wzór tablicy znajduje się na stronie: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/zasadyoznakowania-dofinansowanych-zadan
9) Koszty serwisu, przeglądów i konserwacji dostarczonych i zamontowanych przez Wykonawcę
urządzeń – wynikające m.in. z wymogów zawartych w warunkach gwarancji urządzeń należy
uwzględnić w ofercie – są kosztem Wykonawcy przez cały okres udzielonej gwarancji.
10) Koszty bieżącej eksploatacji po odbiorze końcowym i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na
użytkowanie ponosić będzie przyszły Użytkownik schroniska dla zwierząt.
11) Nie należy w kosztorysie ofertowym
uwzględniać całego wymienionego w przedmiarach
wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w budynkach schroniska :
- dział 15 przedmiaru od pozycji 1411 do poz. 1442 dotyczący wyposażenia ogólnego pomieszczeń –
nie należy wyceniać pozycji od 1411 do 1442, - oprócz pozycji 1434 (2 szt. kotłów warzelnych)
oraz 1433 – taboret gazowy. Ten sprzęt – poz. 1434 i poz. 1433 - należy ująć w ofercie
- dział 1.6.5 od poz. 173 do poz. 177 – dotyczy wyposażenia budynków A i B – nie należy wyceniać
poz. nr 175,
- dział 2.6.4 od poz. 273 do poz. 276 – dotyczy wyposażenia bud. C – nie należy wyceniać pozycji
275,
- dział 4.6.3 od poz. 477 do poz. 480 – dotyczy wyposażenia bud. E – nie należy wyceniać pozycji
479.
- nie należy w kosztorysie ofertowym uwzględniać kosztów wykonania całego budynku D wraz
z zagospodarowaniem terenu i przyłączami – zgodnie z mapkami nr 1 i 2 .
12) Decyzja pozwolenia na budowę nie zawiera wymogu przeprowadzenia badań archeologicznych.
8. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

B. Architektoniczna - budynków A, B, C, D, E – projekt budowlany + STWIOR
- załącznik 1a, 1b
B. Drogowa – projekt budowlano-wykonawczy + STWIOR
– załącznik 2
B. Sanitarna – budynków A, B, C, D, E – projekt budowlany + STWIOR
- załącznik 3
B. Elektryczna – budynków A, B, C, D, E – projekt budowlano-wykonawczy + STWIOR – załącznik 4
B. Konstrukcyjna – budynków A, B, C, D, E – projekt budowlany + STWIOR
- załącznik 5a, 5b
B. Zieleni – budynków A, B, C, D, E – projekt budowlany + STWIOR
- załącznik 6
Uzgodnienia – badania geotechniczne, uzgodnienie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii, uzgodnienie
z Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, uzgodnienie z Energią Operator, warunki przyłączeniowe
wydane przez Energa Operator, decyzja wodno-prawna wydana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
operat wodno-prawny, uzgodnienia techniczne wydane przez Wodociągi Słupsk Sp. z o.o w Słupsku.
- załącznik 7
Pozwolenie na budowę
- załącznik 8
ZIELEŃ - Zmiany nasadzeń na terenie schroniska dla zwierząt
- załącznik 9
Przedmiar robót – należy traktować jako materiał pomocniczy !
-załącznik 10
mapka nr 1 – ograniczenie zakresu robót
mapka nr 2 – ograniczenie zakresu przyłączy do budynku D
mapka nr 3 – rozmieszczenie kamer
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