Załącznik nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 "Akademia Uśmiechu" przy ul. Sportowej 10
w Słupsku
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 9 "Akademia Uśmiechu" przy ul. Sportowej 10 w Słupsku (dz. nr 204 obręb 3 ) 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=1,1W/(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 A.05 symbolem O8, O10, O11. Przed zamówieniem stolarki
należy sprawdzić wymiary z natury. Przy wymienionych oknach należy zamontować nowe wewnętrzne parapety
drewniane. Wymiana drzwi zewnętrznych wykonanych z profili aluminiowych o współczynniku przenikania
ciepła U=1,3W/(m2*K) w kolorze ciemnobrązowym.
Wymianie podlegają drzwi oznaczone na rysunku nr A.05 symbolem DZ1, DZ2.

2) Docieplenie ścian zewnętrznych.
Należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO) na
styropianie samogasnącym EPS o grubości 13 cm – współczynnik przenikania ciepła U≤0,035 [W/m 2xK] 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 13 cm – współczynnik przenikania ciepła
λ≤0,035 [W/m2xK] wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego malowany farbą silikonową.

4) Docieplenie połaci dachowej w części poddasza użytkowego i wymiana pokrycia dachowego.
Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego ocieplenia połaci dachowej
nad salą, należy wykonać ocieplenie z wełny mineralnej grubości 9 cm, między krokwiami (współczynnik
λ=0.035 W/m2xK). Istniejące pokrycie dachowe z blachy, deskowanie należy zdemontować. Ułożyć na
krokwiach izolację z membrany paroprzepuszczalnej. Następnie należy ułożyć nowe kontrłaty, na które
zostanie ułożone deskowanie pełne grubości 2.5 cm. Pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej powlekanej
łącznej na rąbek stojący w kolorze RAL 3009.
Pomiędzy krokwie należy ułożyć na lekki wcisk pasy maty z wełny mineralnej, której szerokość powinna
wynosić 2cm więcej niż odległość pomiędzy krokwiami w świetle.
Należy zamontować płytę gispowo-kartonową o grubości 12.5 mm na stelażu stalowym. Płyty pokryć
gładzią gipsową metodą natryskową. Należy pomalować farbą akrylową. Prace montażowe wykonać zgodnie z
technologią producenta z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

5) Docieplenie stropu poddasza nieużytkowanego.
Dotyczy ocieplenia strychu nad częścią użytkową poddasza. Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy
wełny mineralnej należy usunąć istniejącą polepę. Belki stropowe po dokonaniu oceny stanu technicznego
i ewentualnej naprawie zaimpregnować środkami owado- i grzybobójczymi oraz ogniochronnymi. Następnie
układać wełnę mineralną gr. 14 cm – współczynnik przenikania ciepła λ≤0,035 [W/m 2xK]. Na wełnę stosować
folię polietylenową. Po ułożeniu warstwy termoizolacji na legarach ułożyć płytę OSB 22 mm.

6) Parapety zewnętrzne.
Wymianie podlegają parapety zewnętrzne. Należy zamontować nowe parapety z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm w kolorze białym. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić
sylikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową.

7) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe: istniejące kraty okienne piwniczne,
kratki wentylacyjne, oprawy oświetleniowe na oprawy LED, balustrady w kolorze RAL 3009.

8) Studnie przyokienne.
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W miejsce rozebranych w trakcie prowadzenia robót ziemnych istniejących murowanych studni
przyokiennych wyremontować istniejące studnie przyokienne. Istniejący tynk należy skuć w miejscach
odparzonych, uzupełnić braki w cegłach oraz zaprawy murarskiej, stosując zaprawę cementową. Wykonać
nowe wykończenie z tynku cementowo- wapiennego. Ściany studni do poziomu gruntu zabezpieczyć izolacjądyspresyjną masą asfaltowo- kauczukową. Istniejące kraty wymienić na nowe.

9) Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy.
Należy wymienić na nowe rynny, rury spustów o przekroju zgodnym z istniejącymi oraz opierzenie
z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 3009.
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:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej instalacji c.o. - przewodów pionowych, poziomych
oraz grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.
Źródłem ciepła dla budynku przedszkola jest kotłownia, zlokalizowana w piwnicy. Istniejąca instalacja
wykonana jest z rur stalowych, piony prowadzone są po wierzchu ścian. Elementami grzejnymi są grzejniki
stalowe i żeliwne. Przed przystąpieniem do wykonania nowej instalacji, należy zdemontować istniejące
rurociągi i grzejniki. Należy wykonać zaprojektowaną instalacje dwururową, z rozdziałem dolnym, z rur
stalowych ocynkowanych, łączonych na zaciski. Przewody rozprowadzające oraz piony należy poprowadzić po
istniejących trasach instalacji c.o. Należy przy tym wykorzystać istniejące przebicia w przegrodach
budowlanych, umieszczając w nich tuleje ochronne. Przestrzeń między rurą i tuleją ochronną należy wypełnić
materiałem elastycznym. Poziome rurociągi rozprowadzane będą 'po wierzchu', wzdłuż ścian. Podejścia do
grzejników należy wykonać z pojedynczych pionów, poprzez zawory termostatyczne na gałązkach zasilających
oraz zawory grzejnikowe powrotne na gałązkach powrotnych. Piony należy wyprowadzić ok 30cm ponad gałązki
grzejnikowe zasilające i zakończyć automatycznymi odpowietrznikami wraz z zaworem odcinającym.
W pomieszczeniach dostępnych dla dzieci: sieci rozdzielcze, podejścia do pionów, poziome podejścia
do grzejników oraz piony zabezpieczyć obudowami z płyt GK. W obudowach przewidzieć należy otwory
rewizyjne dla obsługi zaworów regulacyjnych i odcinających. Grzejniki obudować – ostateczną formę i wzór
nowych obudów uzgodnić z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. Obudowy grzejników powinny być łatwe w
demontażu.
Po zakończonych pracach montażowych, należy wykonać płukanie instalacji zimna wodą, następnie
przeprowadzić próbę ciśnienia. Przewody zaizolować w pomieszczeniach piwnicznych oraz w przestrzeniach
zabudowanych płytą GK. Roboty należy zakończyć próbą pracy całej instalacji na gorąco, przy obliczeniowych
parametrach wody instalacyjnej. Podczas próby końcowej można dokonać ewentualnej korekty nastaw
zaworów.
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 ).
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7) Po wykonaniu nowych instalacji, wszelkie powstałe w wyniku prac montażowych uszkodzenia należy
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.

8) 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 budowlano – wykonawczy – architektura
2) Audyt i charakterystyka energetyczna
3) STWIOR
4) Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna – c.o.
5) STWIOR – c.o.

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