Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.271.24.2018
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt:Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4w Słupsku przy ul.Lutoslawskiego 6.
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 4 w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 6 (dz. nr 615/2; 613)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 o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/(m2*K) w kolorze białym.
Okna za wyjątkiem piwnicznych należy wyposażyć w nawiewniki, dotyczy również okien istniejących nie
podlegających wymianie.
Zakres rzeczowy stolarki do wymiany został przedstawiony na rysunkach dyspozycyjnych elewacji.
Parapety wewnętrzne MDF laminowane białe.
Drzwi wejściowe główne do wiatrołapu – nowe dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 120 cm (90 cm + 30
cm) aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,60 W/m2xK z okleina drewnopodobną.
Zachodzi potrzeba poszerzenia istniejącego otworu i zamontowania nadproża złożonego z dwóch
ceowników 140.
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 ścian zewnętrznych z odtworzeniem elementów ozdobnych elewacji wg opisu z
projektu wykonawczego - architektura.
Docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” styropianem samogasnącym EPS 70-040
o grubości 14 cm – współczynnik przewodności cieplnej λ= 0,040 [W/m²·K] wraz z wyprawą elewacyjną z
tynku cienkowarstwowego SN 20 malowanego farba silikonową.
3) Docieplenie ścian piwnic.
Docieplenie ścian piwnic do głębokości h = 1,0 m od poziomu terenu z poliestyrenu ekstrudowanego
(styroduru) o współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,038 [W/m²·K] i grubości 10 cm.
Płyty styrodurowe należy przykleić abizolem ST spełniającym również funkcję izolacji pionowej
przeciwwilgociowej.
Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonać opaskę wokół budynku z kostki
granitowej 4 x 4 x 4 cm ułożonej na podsypce stabilizowanej cementowej o grubości 15 cm w obrzeżach
granitowych o szerokości 50 cm w kolorze szarej. Opaskę wykonać ze spadkiem 1-2 % od budynku.
4) Docieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym.
Istniejącą podłogę oraz ocieplenie w formie polepy należy rozebrać.
Izolację cieplną stropu pod poddaszem nieużytkowym należy wykonać z wełny mineralnej o gęstości
0.60 KN/m3 i o grubości 18 cm. Na legarach drewnianych przybić płyty OSB gr. 25 mm.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału celulozowego do ocieplenia stropodachu; niemniej
jednak Zamawiający oczekuje pisemnej zgody Projektanta oraz rzeczoznawcy P.POŻ ww. sprawie.
5) Docieplenie skosów dachowych poddasza użytkowego.
Należy wykonać z płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm zgodnie z projektem wykonawczym – architektura.
6) Docieplenie stropu nad przejazdem (pod werandą).
Należy wykonać ze styropianu o współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,040 [W/m²·K] i grubości 18
cm wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego malowanego x2 farba silikonową
w
kolorze białym.
7) Wymiana przekrycia zejścia do piwnicy.
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Należy wykonać nowe przekrycie z płyty warstwowej powlekanej grubości 6 cm o przewodności cieplnej
λ= 0,023 [W/m²·K] w kolorze istniejącego pokrycia z dachówki.
8) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać jako obróbkę z blachy tytanowo - cynkowej powlekanej o gr. min. 0,6mm
w kolorze ONYX 30 (wg wzornika kolorów 3D system plus firmy Caparol).
9) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe.
10)Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy.
Należy wymienić na nowe rynny, rury spustów o przekroju zgodnych z projektem wykonawczym architektura w kolorze MGAMA 65 (wg wzornika kolorów 3D system plus firmy Caparol).
8) Prace dodatkowe.
a.

Zamontować w stolarce okiennej 03 w piwnicy wentylator mechaniczny wraz z jego niezbędną
instalacja elektryczną do uruchomienia – elewacja południowa.

3.Roboty branży sanitarnej:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej instalacji c.o. - przewodów pionowych, poziomych,
zaworów termostatycznych oraz częściowa wymiana grzejników.
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
przewidziane do wymiany 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.
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
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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 wykonawczy wraz z uzupełnieniem – architektura
2) Audyt
3) STWIOR
4) Projekt wykonawczy – branża sanitarna – c.o.
5) STWIOR – c.o.
6) Pozwolenie na budowę

-załącznik 8-1,
- załącznik 8-2,
-załącznik 8-3,
- załącznik 8-4,
- załącznik 8-5,
- załącznik 8-6.
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