Załącznik nr 10 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 nr w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 23 –
budynek Sali Sportowej oraz budynek główny Szkoły Podstawowej
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 23 (dz. nr 621/5) - budynek Sali Sportowej oraz budynek
główny Szkoły Podstawowej w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".
Obiekt znajduje się w ewidencji Konserwatora Zabytków.
2. Roboty budowlane:
1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Wymiana okien na nowe oznaczone 01, 02, 03, 04, 05 drewniane i okna oznaczone 07, 08, 09, 010, 011,
012 z PCV o współczynnikach przenikania ciepła U=1,1 W/(m2*K). Nową stolarkę projektuje się jako okna PCV
w formie pozwalającej na odtworzenie cech charakterystycznych oryginalnej stolarki i w kolorystyce istniejącej
(białe).
Należy zamontować nawiewniki higrosterowane w górnej części stolarki. W przypadku okien
wieloskrzydłowych - nawiewnik należy zamontować w jednym skrzydle. W istniejącej stolarce okiennej PCV
należy zamontować nawiewniki higrosterowane.
Parapety wewnętrzne nowe z materiału i w kolorze zgodnym z istniejącym.
Wymiana drzwi na nowe oznaczone D1, D2, D3, D4, D5 drewniane w kolorze brązowymi drzwi
oznaczone D6, D7 EI-30, D8 aluminiowe w kolorze ciemnoszarym o współczynnikach przenikania ciepła U =1,3
W/(m2*K).
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury.
Budynek główny Szkoły Podstawowej
2) Docieplenie stropu.
Należy wykonać docieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym z płyty z wełny mineralnej o grubości 14
cm o współczynnik przenikania ciepła λ≤0,037 [W/mK] z wcześniejszym zerwaniem istniejącego deskowania,
usunięcia warstwy polepy oraz ułożeniem płyt OSB 22mm.
Łącznik i sala gimnastyczna
3) Docieplenie stropodachu niewentylowanego.
Należy wykonać ocieplenie stropodachu niewentylowanego płytami styropianowymi EPS 100-038 DACH
dwustronnie laminowane papą (styropapa) o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,038 [W/mK] o następujących
grubościach: 19 cm – sala gimnastyczna; 17 cm - łącznik.
Budynek główny Szkoły Podstawowej
4) Ocieplenie ścian zewnętrznych.
Nie wchodzi w zakres robót.
Łącznik i sala gimnastyczna
5) Ocieplenie ścian zewnętrznych.
Ściany zewnętrzne dociepla się metodą „lekko mokrą” (bezspoinową – BSO) płytami styropianowymi EPS
80-036 FASADA o grubości 13 cm o współczynniku przenikania ciepła λ≤0,036 [W/mK].
Budynek główny Szkoły Podstawowej
6) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm w
kolorze ciemnobrązowym. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub
bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową.
Łącznik i sala gimnastyczna
7) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm
w kolorze ciemnoszarym. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub
bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową.
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8) Remont kominów na budynkach: głównym i łączniku wraz z salą gimnastyczną.
Należy przeprowadzić remont kominów murowanych poprzez podniesienie ich na wysokość zgodną z
obowiązującymi przepisami (wymurowanie kominów z cegły pełnej na odpowiednia wysokość, naprawa
ubytków, pęknięć, zagruntowanie i otynkowanie, wykonanie żelbetowych czap kominowych oraz wykonanie
nowych obróbek kominowych).
Przy kominach wentylacyjnych murowanych i nie murowanych należy wykonać nowe obróbki kominowe.
9) Zadaszenie nad wejściem do piwnicy – budynek łącznika.
Należy wyremontować istniejące zadaszenie nad wejściem do piwnicy (budynek łącznika). Ścianę
podtrzymującą zadaszenie należy ocieplić styropianem EPS 80-036 FASADA o grubości 13 cm – współczynnik
przenikania ciepła λ≤0,036 [W/mK]. Pokrycie daszku należy oczyścić, pokryć dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej oraz wykonać nową obróbkę blacharską z blachy tytan-cynk w kolorze ciemnoszarym.
10) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe (kratki wentylacyjne, nowe oprawy
oświetleniowe LED).
11) Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy.
Należy wymienić na nowe rynny, rury spustów o przekroju zgodnych z istniejącymi oraz opierzenie
z blachy stalowej powlekanej w kolorze ciemnoszarym.
12) Prace dodatkowe.
a) Wymienić stolarkę okienną na nową oznaczoną 03 i 08 po 1 szt.
b) Należy odzyskać zabytkowe 2 okna oznaczone 04 ( jako tzw. świadek i przeznaczyć do renowacji).
3. Roboty elektryczne:
Instalacja odgromowa.
Ze względu na zły stan techniczny istniejącej instalacji odgromowej na budynku łącznika i sali
gimnastycznej, 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)

Wymiana instalacji c.o.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej instalacji c.o. - przewodów pionowych, poziomych
oraz grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.
Źródłem ciepła dla budynku szkoły jest węzeł cieplny, zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni
w piwnicy. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych, piony prowadzone są po wierzchu ścian.
Elementami grzejnymi są grzejniki żeliwne oraz stalowe płytowe. 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. Grzejniki należy obudować – ostateczną formę i wzór nowych
obudów należy uzgodnić z Zamawiającym i z użytkownikiem obiektu.
Po zakończonych pracach montażowych, należy wykonać płukanie instalacji zimną wodą, następnie
przeprowadzić próbę ciśnienia. Przewody zaizolować jedynie w nieogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych.
Roboty należy zakończyć próbą pracy całej instalacji na gorąco, przy obliczeniowych parametrach wody
instalacyjnej. Podczas próby końcowej można dokonać ewentualnej korekty nastaw zaworów.
2)

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w budynku sali gimnastycznej.
Centralę w wykonaniu zewnętrznym należy zamontować bezpośrednio na dachu sali gimnastycznej.
Kanały nawiewne zaprojektowano wzdłuż ścian szczytowych budynku, montowane pod stropem. Kanały
wywiewne należy wykonać wzdłuż podciągu w centralnej części pomieszczenia. Na nawiewie i wywiewie
zaprojektowano po 6 kratek z przepustnicami oraz kierownicami pionowymi i poziomymi o wymiarach 250X350
montowanych bezpośrednio na dolnej ścianie przewodu wentylacyjnego.
Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, łączone na kołnierze. Przewody
zaizolować.
Centrala wentylacyjna zasilana będzie wodnym, 40% roztworem glikolu o parametrach 60/40C. Przed
centralą zamontowany jest węzeł składający się z zaworu trójdrożnego i pompy wymuszającej obieg czynnika
przez nagrzewnicę. Na potrzeby zaopatrzenia centrali w czynnik grzewczy, należy wykonać oddzielny układ
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zasilający - przewody wykonać z rur miedzianych oraz łączników mosiężnych do lutowanych połączeń
kapilarnych, następnie poddać próbie szczelności i zaizolować.
Do centrali należy doprowadzić energię elektryczną, wykonać zabezpieczenie w głównej rozdzielni
elektrycznej oraz zamontować sterownik urządzeń wentylacyjnych w miejscu wskazanym przez użytkownika.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy przeprowadzić jej rozruch, wykonać niezbędne
badania i w razie potrzeby wykonać regulację ciągów nawiewnych i wywiewnych.
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 drewniane 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
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
3) STWIOR
4) Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna – c.o.
5) Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna – wentylacja mechaniczna
6) STWIOR – c.o.
7) Pozwolenie na budowę – roboty budowlane+ inst. c.o.
8) Pozwolenie na budowę – instalacja went. mechanicznej – sala gimnastyczna

- załącznik 10-1,
- załącznik 10-2,
- załącznik 10-3,
- załącznik 10-4,
– załącznik 10-5
- załącznik 10-6.
- załącznik 10-7.
- załącznik 10-8.
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