Załącznik nr 7 do SIWZ nr ZP.271.24.2018
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt:Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2„” w Słupsku przy ul. Zamkowej 6.
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Słupsku przy ul. Zamkowej 6(dz. nr 564, 565 obręb 13)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.
Należy wymienić starą stolarkę okiennej o współczynniku przenikania ciepła U=1.0[W/m2K] , z
nawiewnikami higrosterowanymi w kolorze białym zgodnie z zestawem stolarki okiennej znajdującymi
się w projekcie architektoniczno-budowlanym (wykonawczym) w ilości 19szt. (przed
zamówieniem okien przez wykonawcę u producenta) w trakcie realizacji robót budowlanych.
Parapety wewnętrzne wymienić na nowe drewniane w kolorze białym. Po przeprowadzeniu wymiany
okien należy przywrócić okładziny ościeży.
Wymiana drzwi zewnętrznych płytowych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła
U=1.1[W/m2K] w ilości 3 szt. (o wymiarach 2,00 x 0,90 m – 2 szt. i o wymiarze 1,72 x 0,90 m).
Montaż okien należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający
wymaga trójwarstwowego połączenia okien z murem. Wybór danego materiału Zamawiający akceptuje
na etapie realizacji zadania.
2) Docieplenie ścian zewnętrznych.
Docieplenie należy wykonać w systemie dociepleniowym na bazie styropianu EPS 70-040 o grubości
13cm, 14 cm i 15 cm – zgodnie z rysunkiem. Przed wykonaniem docieplenia usunąć wszystkie luźne i
łatwo odspalające się fragmenty tynku – użyć środka do czyszczenia elewacji. Powstałe ubytki
uzupełnić gotową zaprawą wyrównującą (fragmenty o słabym podłożu zagruntować emulsją
gruntującą). Na wyszpachlowanej ścianie położyć tynk cienkowarstwowy malowany farbą silikonową w
kolorystyce określonej na rysunkach elewacji. Jeżeli występują pęknięcia ścian, należy wykonać
klamrowanie ścian zewnętrznych w miejscach pęknięć, co najmniej prętami fi 12 o szerokości 100 cm z
ramionami o dł. 12-15 cm z kotwieniem na żywicę.
W odstępach nie dłuższych niż 50 cm, a rysy wypełnić zaprawą murarską klasy 15. Powierzchnię
całkowitą pęknięć będzie można dokładnie określić po skuciu tynku miejsc uszkodzonych. Docieplenie
elewacji wykonać z dokładnym odtworzeniem pierwotnych gzymsów, ram ościeży oraz elementów
dekoracyjnych we współczesnej technologii.
Powierzchnię cokołu ocieplić styropianem EPS 100-038 gr. 13 cm. Ościeża wykleić styropianem gr. 2
cm. Wejście do budynku w kierunku ścian bocznych ocieplić styropianem EPS 100-038 o gr. 2-5 cm.
Wszystkie narożniki wykonać na bazie kątowników aluminiowych z siatką z włókna szklanego.
Wyprawę elewacyjną cokołów i wejść oraz powierzchni towarzyszących należy wykonać tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym malowanym farbą silikonową w kolorystyce określonej na rysunkach
elewacji.
Wszystkie narożniki w pasie cokołu należy podczas kładzenia siatki zbrojonej wywinąć po 15 cm poza
narożnik z każdej strony, uzyskuje się wówczas podwójne zbrojenie narożników.
We wskazanych na rysunku miejscach zamontować profile dylatacyjne.
Docieplenie ścian werandy należy wykonać w systemie bezspoinowym na bazie wełny mineralnej
URSA DF 40 o grubości 15 cm – zgodnie z rysunkiem.
Płyty termoizolacyjne wykonane z wełny mineralnej URSA DF 40 przykleja się za pomocą zaprawy
klejowej. Na materiał izolacyjny konieczne jest nałożenie warstwy zaprawy zbrojonej siatką z włókna
szklanego. Na tak przygotowany podkład nakładamy podkład tynkarski i następnie tynk mineralny
cienkowarstwowy malowany farbą silikonową w kolorystyce określonej na rysunkach elewacji.
3) Docieplenie dachu.
Docieplenie dachu wykonać z mat z wełny mineralnej grubości 19cm (dach mały) i 17 cm(dach duży).
Zakłada się ułożenie wełny mineralnej między krokwiami na ruszcie i obudowanej płytą z gips
kartonu. Z odcinków o długości do 5 m wielkowymiarowych płyt odcinamy kawałki o 1,5 do 2 cm
większe od odległości w świetle pomiędzy krokwiami. Po umieszczeniu płyty między krokwiami
klinuje się ona i samodzielnie utrzymuje pomiędzy elementami dachu. Następnie montujemy listwy
stelaża do płyt g-k, profile w kształcie litery U i profile typu C biegnące prostopadle do krokwi. Do
stalowego rusztu przyklejamy paroizolacyjną folię taśmą dwustronną. Należy pamiętać o wykonaniu
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10-centymetrowego zakładu i sklejenie go taśmą dla zapewnienia szczelności wykonanej paraizolacji.
W pomieszczeniach suchych (magazyn, korytarz, kl. schodowa, pom. pielęgniarki, leżakownia, sala
zabaw, strych, pok. Metodyczny, pom. Intendent.) do rusztu przykręca się warstwę wykończeniową,
czyli płyty kartonowo gipsowe ogniochronne typ. DF. W pomieszczeniach mokrych (wc) do rusztu
przykręca się warstwę wykończeniową, czyli płyty kartonowo gipsowe impregnowane typ. H.
Z uwagi na znaczne zawilgocenie krokwi oraz deskowania przed przystąpieniem do prac należy
przeprowadzić odgrzybianie i impregnację elementów konstrukcyjnych i deskowania środkiem
ogniochronnym, zwalczającym i zabezpieczającym przed ogniem, przed grzybami domowymi i
technicznymi szkodnikami drewna.
Wykonując docieplenie dachu należy zabezpieczyć powierzchnie podłóg oraz ścian przed
uszkodzeniem, należy również uwzględnić wszystkie prace towarzyszące obejmujące: wyprawki
powierzchni ścian przyległych oraz sufitu.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału celulozowego do ocieplenia stropodachu; niemniej
jednak Zamawiający oczekuje pisemnej zgody Projektanta oraz rzeczoznawcy P.POŻ ww. sprawie.
4) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze białym o gr. min.
0,65mm.
5) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe.
6) 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 zbliżonym do koloru elewacji.
7) Prace dodatkowe.
a. Ze względu na uszkodzoną stolarkę okienną należy wymienić okna oznaczone 02 – 2 szt., 05 – 1 szt.
z zamontowaniem nawiewników higrosterowanych.
b. Do wymiany kraty okienne piwniczne i pomalować w kolorze RAL 7004.
c. Do wyremontowania schody od strony podwórza (okładzina z płytek gresowych w kolorze zbliżonym
do elewacji) oraz do wymiany daszek na wykonany z nowej blachy.
d. Do wykonania nowa balustrada stalowa pomalowana w kolorze RAL 7005 przy schodach od strony
podwórza.
e. Do wymiany pokrycie dachowe daszka nad śmietnikiem od strony wjazdu na podwórze.
f. Do remontu taras od strony ul. Zamkowej - parter
g. Do wykonania nowych obróbek dekarskich na kominach murowanych oraz wykonania nowych
przemurowań koron kominów i czap kominowych na 5 kominach.
h. Należy wykonać renowację 2 szczytów rezolitu oraz wnęki wejścia głównego i 2 bram – wejście
główne i bramy tylnej od podwórza.
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 i głowicami termostatycznymi.
Źródłem ciepła dla budynku przedszkola 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.
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 należy obudować – ostateczną formę i wzór nowych obudów należy uzgodnić z
Zamawiającym i z użytkownikiem obiektu. Obudowy grzejników powinny być łatwe w demontażu.
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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. Należy wycenić obudowy do wszystkich grzejników
- ewentualna rezygnacja z poszczególnych obudów będzie na etapie wykonawstwa uzgadniana z
użytkownikiem obiektu i następnie rozliczana za pomocą powykonawczego kosztorysu robót
zaniechanych. Obudowy należy wykonać z drewna.

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 architektoniczno- budowlany
2) Projekt architektoniczno-budowlany(wykonawczy)
3) Audyt
4) STWIOR
5) Projekt budowlano-wykonawczy c.o.
6) STWIOR – c.o.
7) Pozwolenie na budowę

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