Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Niemcewicza 9 w Słupsku
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 5 przy ul. Niemcewicza 9 w Słupsku (dz. nr 250/1) w ramach zadania: „Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".
2. Roboty budowlane:

1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wymiana okien na nowe okna z PCV o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/(m 2*K) w kolorze
białym z zamontowanymi nawiewnikami higrosterowalnymi. Należy zamontować nawiewniki higrosterowalne w
górnej części stolarki. W przypadku okien wieloskrzydłowych - nawiewnik należy zamontować w jednym
skrzydle.
W wymienionej i istniejącej stolarce okiennej należy zamontować nawiewniki higrosterowalne.
Wymianie podlegają okna oznaczone na rysunku nr 2,3,13 symbolem 01, 02, 03, 04. Przed zamówieniem
stolarki należy sprawdzić wymiary z natury.
UWAGA !
Wymiana okna drewnianego na PCV o symbolu 04 – 1 szt. na elewacji północnej. Przy wymienionych
oknach należy zamontować nowe parapety wewnętrzne MDF laminowane w kolorze białym. Wymiana drzwi
zewnętrznych wykonanych z profili aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła U=1,3W/(m 2*K) w kolorze
brązowym.
Wymianie podlegają drzwi oznaczone na rysunku nr 3 symbolem DZ1, DZ2, DZ3.
UWAGA !
Wymiana drzwi drewnianych na Al o wymiarach 90 x 200 cm z AL – 2 szt. na elewacji południowej.

2) Docieplenie ścian zewnętrznych.
Docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” z zastosowaniem płyt styropianowych, EPS 70040 Fasada o grubości 14 cm o współczynniku przewodności cieplnej U = 0,04 W/m²·K wraz z wyprawą
elewacyjną z tynku cienkowarstwowego malowany farbą silikonową.

3) Docieplenie cokołów.
Należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych cokołów i fundamentowych metodą „lekką mokrą”
(bezspoinową – BSO) na styropianie ekstrudowanym XPS o grubości 12 cm – współczynnik przenikania ciepła
λ≤0,04 [W/m2xK] wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego malowany farbą silikonową.

4) Docieplenie stropodachu w części „starej” i łącznika w części skośnej.
Należy wykonać nową izolację termiczną z pianki poliuretanowej niepalnej o grubości 10 cm i
współczynniku przewodności cieplnej U= 0,021 W/m2xK oraz mocowanie płyt gipsowo – kartonowych gr. 2,5
cm o odporności ogniowej EI 60

5) Docieplenie stropodachu w części „starej” i łącznika w części poziomej.
Zgodnie z założeniami audytu należy docieplić z granulatu z wełny mineralnej gr. 20 cm o współczynniku
przewodności cieplnej U = 0,05 W/m²·K. Istniejący tynk podsufitówki należy odbić i zastąpić go płytami
gipsowo - kartonowymi o grubości 2,5 cm o odporności ogniowej EI 60. Przed ułożeniem płyt gipsowo kartonowych istniejące odkryte deskowanie należy zaimpregnować ogniochronnie metodą smarowania środkiem
do impregnacji drewna konstrukcyjnego w ilości 200 g czystego składnika na 1 m 2 drewna. Powierzchnię sufitu
należy wyszpachlować i pomalować 2x farbą emulsyjną.

6) Docieplenie stropu pod strychem nieużytkowym w części „nowej” .
Należy w dociepleniu uwzględnić istniejące warstwy na stropie:
 ułożenie paroizolacji z folii,
 ułożenie legarów do pomostów komunikacyjnych,
 ułożenie wełny mineralnej gr. 16 cm (2 warstwy po 8 cm) o współczynniku przewodności cieplnej
U = 0,04 W/m²·K, montaż desek gr. 32 mm jako pomostów komunikacyjnych do obsługi kominów i
okien w ścianach szczytowych.

7) Parapety zewnętrzne.
Wymianie podlegają parapety zewnętrzne. Należy zamontować nowe parapety z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,55mm w kolorze białym. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić
sylikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową.
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8) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe: istniejące kraty okienne, kratki
wentylacyjne, oprawy oświetleniowe na oprawy LED, balustrady.

9) Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy.
Należy wymienić na nowe rynny, rury spustowe o przekroju zgodnym z istniejącymi oraz opierzenie
z blachy stalowej powlekanej w kolorze GRENADIN wg wzornika kolorów 3D system plus firmy CAPAROL.
10) Prace dodatkowe.
a.
Wyczyszczenie i pomalowanie dachu pokrytego blachą na części nowej.
b.
Wykonanie nowej obróbki dekarskiej na połączeniu dachu nowego ze starym.
c.
Docieplenie ścian fundamentowych starego budynku styrodurem o grubości 12 cm.
d.
Do wymiany okno drewniane na PCV o symbolu 04 – 1 szt. na elewacji północnej.
e.
Do wymiany drzwi drewniane na Al. o wymiarach 90 x 200 cm – 2 szt. na elewacji
południowej.
Po wymianie drzwi zlikwidować kraty drzwiowe.
3. Roboty elektryczne:
Instalacja odgromowa.
Ze względu na zły stan techniczny istniejącej instalacji odgromowej na budynku, należy wymienić na
nową, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony odgromowej. Przewody odprowadzające połączyć z
istniejącym uziomem otokowym. Sprawdzić rezystancję uziomu instalacji odgromowej. Jeśli rezystancja
uziomu przekracza wartość 10 omów należy uziom otokowy uzupełnić o uziomy głębinowe.
4. Roboty branży sanitarnej:
1) Instalacja centralnego ogrzewania
Źródłem ciepła dla budynku jest dwufunkcyjny węzeł cieplny, zasilany z miejskiego systemu
ciepłowniczego. Zakres modernizacji obejmuje całkowitą wymianę istniejącej instalacji c.o. oraz
zamontowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowano instalację
zamkniętą z rozdziałem dolnym, pracującą w układach zmienno – przepływowych. Instalacje podzielono na
odrębne sekcje zasilające poszczególne części budynku. Przewidziano montaż stalowych grzejników płytowych.
W pomieszczeniach kuchni zamontować grzejniki higieniczne, ocynkowane. W pomieszczeniach sanitarnych i
magazynowych (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności) - grzejniki ocynkowane i grzejnik łazienkowy.
Regulację hydrauliczną całego układu dokonać poprzez nastawy zaworów ASV – PV , ASV – I, MSV – BD
oraz nastawy wstępne zaworów termostatycznych typu RA-N. Przewody instalacji c.o. wykonać z rur stalowych,
cienkościennych, montowanych w systemie połączeń zaciskowych.Przewody poziome sieci rozdzielczych
prowadzić pod stropami, przy posadzkach, w zabudowanych przestrzeniach technicznych lub po wierzchu
przegród budowlanych. W miarę możliwości, przewody należy układać ze spadkiem w kierunku odwodnień.
Poszczególne piony prowadzić po wierzchu ścian. Na pionach zamontować automatyczne zawory
odpowietrzające, wyposażone dodatkowo w zawory odcinające. Ponadto każdy grzejnik wyposażyć w ręczny
zawór odpowietrzający. Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w izolacjach termicznych i
tulejach ochronnych. Zawory grzejnikowe wyposażyć w głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
temperatury(dla grzejników nieobudowanych) oraz czujnikiem wyniesionym – zdalnym(dla grzejników
obudowanych). Na gałązkach powrotnych grzejników, zamontować zawory odcinające typu RLV.
Przed podłączeniem urządzeń, zamontowaniem izolacji termicznych, filtrów siatkowych oraz przed
dokonaniem regulacji, instalację należy przepłukać wodą wodociągową oraz poddać próbie ciśnienia. Badanie
szczelności przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji ciepłochronnej. Następnie
całość poddać próbie na gorąco przez okres 72 godzin.
Wszystkie przewody sieci rozdzielczych i przewody prowadzone w zabudowach, zaizolować termicznie
izolacjami o charakterystyce przeciwpożarowej. Izolację termiczną przewodów wykonać kształtkami z wełny
mineralnej w otulinie z folii PCV. Przewody znajdujące się na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
W celu zabezpieczenia instalacji w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci, sieci rozdzielcze,
podejścia do pionów, poziome podejścia do grzejników obudować płytami GK. Grzejniki wraz z gałązkami
przyłączeniowymi zabezpieczyć płytami ażurowymi, zapewniając przy tym swobodny dostęp do głowicy zaworu
termostatycznego i ręcznego zaworu odpowietrzającego.
Ostateczną formę i wzór nowych obudów należy uzgodnić z Zamawiającym i z użytkownikiem obiektu.
Obudowy grzejników powinny być łatwe w demontażu.

2)

Solarny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej
Zaprojektowana instalacja składa się z 2 kompletów kolektora słonecznego, rurowego, próżniowego z
rurkami typu Heat – Pipe , z technologią odcięcia termicznego wraz z uchwytami, przyłączami i jednym
regulatorem solarnym dla całego układu. W instalacji tej przewidziano montaż podgrzewacza pojemnościowego
c.w.u o pojemności 500dm 3 oraz pompę obiegu solanki „Ps”. Podgrzewacz wpiąć szeregowo do instalacji c.w.u.
przed węzłem cieplnym (I stopień podgrzewu c.w.u.; lokalizacja w pomieszczeniu węzła cieplnego).
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Instalację wyposażyć w urządzenia regulacyjne i zabezpieczające. Elementami zabezpieczającymi
glikolową instalację ogrzewczą dla układu solarnego będzie wzbiorcze naczynie przeponowe oraz
sprężynowy/membranowy zawór bezpieczeństwa, n = 6 bar. Instalacja c.w.u (dotyczy podgrzewacza
pojemnościowego c.w.u. dla układu solarnego) także będzie zabezpieczona wzbiorczym naczyniem
przeponowym oraz sprężynowym/membranowym zaworem bezpieczeństwa SYR2115 dn25, n = 6 bar.
W instalacji solarnej zastosować rury miedziane instalacyjne, łączone na połączenia lutowane. Po stronie
c.w.u. oraz wody zimnej, przewody wykonać z rur PN20, polipropylenowych instalacyjnych, stabilizowanych
wkładką aluminiową.
W instalacji solarnej stosować urządzenia, armaturę i izolacje odporne na co najmniej 160⁰C.
Cały układ należy przepłukać i poddać próbie ciśnienia. Temperaturę użytkową c.w.u. nastawić w regulatorach
na wartość Tc.w.u = 43⁰C. Podgrzewacz pojemnościowy układu solarnego wyposażyć w obejściowy,
termostatyczny zawór mieszający, który będzie dodatkowo zabezpieczał przed wzrostem temperatury c.w.u.
powyżej 43⁰C.
5. Inne obowiązki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oceny ornitologicznej i chiropterologicznej bytowania
w obiekcie gatunków chronionych, przez uprawnioną osobę. W przypadku stwierdzenia obecności
nietoperzy Wykonawca zobowiązany będzie do ich przeniesienia w miejsce wskazane w ocenie. W
przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptaków chronionych, co uniemożliwi prowadzenie robót –
termin umowny zostanie odpowiednio przedłużony.

2) Przed zawarciem umowy Wykonawca winien przedstawić system ociepleń jaki będzie zastosowany przy
pracach elewacyjnych wraz z proponowaną kolorystyką. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zatwierdzenia proponowanych przez Wykonawcę farb, zgodnych z projektem elewacji. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania próbnego malowania (ok. 4,0 m²), celem weryfikacji zatwierdzonej
kolorystyki oraz jej ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

3) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć meble, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku
oraz posadzkę przed uszkodzeniem.

4) Na grzejnikach należy zamontować nowe obudowy.
5) Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiązek pozostawić pomieszczenia
wysprzątane.

6) Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć
ogrodzeniem tymczasowym ( przed dostępem dzieci ).

7) Po wykonaniu nowych instalacji, wszelkie powstałe w wyniku prac montażowych uszkodzenia należy

8)

naprawić i doprowadzić pomieszczenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót – uszkodzone płytki
ceramiczne uzupełnić, ściany wyprawić, zagruntować i pomalować na kolor tożsamy z istniejącym na
całej powierzchni ściany.
Wykonawca po wskazaniu obiektu przez inwestora zdemontuje, przewiezie i zamontuje tablicę z
informacją o programie, w ramach którego realizowany jest projekt oraz o funduszu
współfinansującym projekt przez Unię Europejską. Tablica wolnostojąca, o wymiarach 2 m x 3 m.
Montaż tablicy informacyjnej – 10 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu budowy, tablicę
informacyjną należy zdemontować i zamontować na elewacji tablicę pamiątkową.

6. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1) Projekt wykonawczy – architektura
2) Kolorystyka elewacji
3) Audyt
4) STWIOR
5) Projekt wykonawczy – branża sanitarna – c.o.
6) STWIOR – c.o.

- załącznik …-1,
- załącznik …-2,
- załącznik …-3,
- załącznik …-4,
- załącznik …-5,
- załącznik …-6.
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