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 I. CZĘŚĆ OPISOWA

 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla

przedsięwzięcia  termomodernizacji  budynku  Publicznego  Gimnazjum  nr  2  

w  Głuchołazach  zlokalizowanego  przy  ul.  Słowackiego  1  na  dz.  nr  1650,  które

obejmuje:

a) Wykonanie projektu budowlanego termomodernizacji obiektu. Projekt 

    obejmuje m.in. instalację centralnego ogrzewania, roboty wykończeniowe.       

b) Wykonanie projektu wykonawczego termomodernizacji wraz z remontem

    z dostosowaniem do zgodności z obowiązującymi przepisami, standardami 

    i obowiązującymi normami.

c) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

d) Wykonanie przedmiarów i szczegółowych kosztorysów inwestorskich.

e) Wykonanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

    Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

    i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

f)  Uzyskanie we właściwym organie pozwolenia na budowę (art. 32 Prawo Budowlane).

g) Pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje:

a) Remont (modernizację): systemu grzewczego, tj. instalacji wewnętrznej c.o. 

(przewody, grzejniki, armatura, montaż zaworów termostatycznych), wykonanie 

hermetyzacji i regulacji hydraulicznej całego układu instalacji.

b) Ocieplenie ścian zewnętrznych

          Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową, z odtworzeniem detalu, 

          kolorystyki i struktury oryginalnego tynku. 

          Materiał termoizolacyjny: styropian (współczynnik przewodzenia λ≤ 0,042 

          W/m·K), grubość izolacji: 18,0cm. 

c) Ocieplenie ścian wewnętrznych

Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  w  strefie  piwnic/przycokołowej  (kamień  na

elewacji)  wyłącznie  od  strony  wewnętrznej,  materiałem  termoizolacyjnym

o nie gorszych parametrach niż np. MULTIPOR lub EPASIT o współczynniku
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przewodzenia ciepła  λ≤ 0,042 W/m·K,  minimalna grubość izolacji:  16,0cm.

Uwaga: 

Ocieplenie  od  wewnątrz  należy  wykonać  w  ramach  jednolitego  systemu,

uwzględniającego  wymaganą  respiracje  przegrody  i  minimalną  normowa

krotność wymian powietrza w pomieszczeniu!

d)  Ocieplenie stropu oddzielającego część ogrzewaną i przestrzeń poddasza

Ocieplenie stropu poddasza nad pomieszczeniami ogrzewanymi polega na 

ułożeniu na konstrukcji stropu poddasza nie ogrzewanego warstwy materiału 

termoizolacyjnego, np. wełny mineralnej, styropianu lub pianki 

poliuretanowej (pianka: 0,023÷0,035 W/m·K)  o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ≤ 0,042 W/m·K. 

Minimalna grubość termoizolacji wynosi: 26,0cm. 

e)  Ocieplenie stropodachu płaskiego nad salą gimnastyczną

Ocieplenie stropu poddasza nad pomieszczeniami ogrzewanymi polega na 

ułożeniu materiału termoizolacyjnego (np. wełny mineralnej lub 

natrysku/granulatu pianki poliuretanowej) o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ≤ 0,042 W/m·K (pianka: 0,023÷0,035 W/m·K) oraz wykonaniu 

pokrycia z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich. 

Minimalna grubość termoizolacji wynosi: 22,0cm. 

f)  Wymiana starej stolarki drzwiowej (aula na parterze)

Wymiana starej stolarki na nową o podwyższonej szczelności i o maksymalnym

współczynniku przenikania dla całych drzwi:

– Drzwi: UMAX= 1,3 W/m2·K

Pozostała stolarka drzwiowa i okna, nie spełniająca wymagań normowych 

również do wymiany; okna: UMAX= 1,3 W/m2·K, drzwi: UMAX= 1,7 W/m2·K

Współczynnik przewodzenia ciepła UC(max) (zgodnie z wymaganiami od                    

1 stycznia 2021 r.) przy ti>16oC: 0,25 W/(m2·K).

Inwestycja  nie  obejmuje  wymiany  istniejącej,  niedawno  wymienionej  stolarki

okiennej i drzwiowej (spełniające wymagania normowe). Na etapie projektu, badając

parametry współczynnika przenikania ciepła, można rozważyć wymianę wybranych

elementów  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  nie  spełniającej  normowych  wymagań

przenikania ciepła.
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Działania termomodernizacyjne mają na celu uzyskanie możliwie najniższych kosztów

jego  eksploatacji  (ogrzewania).  Działania  te  spowodują  zmniejszenie

zapotrzebowania  budynku  na  ciepło  i  w  efekcie  będą  skutkować  zmniejszeniem

zużycia  paliwa  w  zasilającym  go  źródle  ciepła.  Zmniejszenie  zużycia  paliwa

spowoduje  zmniejszenie  uciążliwości  obiektu  dla  środowiska,  które  wiąże  się  ze

zmniejszeniem  rocznych  emisji  zanieczyszczeń  powstających  w  procesie  spalania

paliwa w źródle.  

Zamawiający  oczekuje  dokumentacji  wielobranżowej  w zakresie  pozwalającym na

uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  i  ogłoszenie  przetargu  na  wykonanie  robót

budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 

opracowania dokumentacji.

Budynek  Publicznego  Gimnazjum  nr  2  zlokalizowany  jest  przy  ul.  Słowackiego

w Głuchołazach na dz. nr 1650.

Charakterystyka ogólna

Budynek został wybudowany w 1956 roku. Obiekt 3- kondygnacyjnym i z poddaszem

nie  użytkowym,  w  całości  podpiwniczonym,  nakrytym  dachem  czterospadowym.

Obiekt podlegał modernizacji polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

z  PCV.  Budynek  został  zbudowany  w  technologii  tradycyjnej.  Dach  kryty

blachodachówką  w  kolorze  czerwonym.  Komunikacja  pionowa  realizowana  jest

poprzez dwie klatki schodowe. 

Budynek  nie  podlega  ochronie  konserwatorskiej,  nie  jest  położony,  wg  zapisów

studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy

Głuchołazy, w strefie konserwatorskiej.

Wymiary budynku:

- szerokość: 16,23m,

- długość: 55,56m,

- wysokość piwnic w świetle stropów: 2,49m,

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy:   PZ= 963,50 m2

Powierzchnia użytkowa:    PU= 2896,90 m2

Kubatura całego obiektu:  K= 14 137,70 m3
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KONSTRUKCJA BUDYNKU 

Budynek  został  zbudowany  w  technologii  tradycyjnej.  Ściany  zewnętrzne

jednowarstwowe  z  cegły  pełnej  na  zaprawie  cementowo-wapiennej.  Uwaga:  aby

stwierdzić  dokładną  technologię  wykonania  obiektu,  jej  stan  techniczny  i  rodzaj

użytych  materiałów  należy  wykonać  szczegółową  ekspertyzę  techniczną  wraz

z wykonaniem miejscowych odkrywek.

Fundamenty

Fundamenty żelbetowe posadowione poniżej poziomu strefy przemarzania.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej.

Stropy

Stropy międzykondygnacyjne Ackermana.

Schody

Klatki schodowe żelbetowe. 

Nadproża

Nadproża nad drzwiami i oknami wykonano jako prefabrykowane żelbetowe.

Dach

Dach budynku wykonany jest w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej z ze

stolcami i zastrzałami oraz z obudowanymi bocznymi wieszarami. 

WYKOŃCZENIE BUDYNKU

Ściany

Ściany zewnętrzne budynku oblicowano płytami kamiennymi.

Tynki 

Budynek  z  zewnątrz  tynkowany.  Tynki  wewnętrzne  wykonano  jako  cementowo-

wapienne kat. II i III. Pomieszczenia sanitarne i kuchnia posiadają ściany wyłożone

glazurą. 

Malowanie

Malowanie pomieszczeń wykonane farbami klejowymi i farbami olejowymi.

Podłogi

Pomieszczenia gimnazjum posiadają różnego rodzaju podłogi i posadzki. W piwnicach

posadzki  betonowe  i  płytki  ceramiczne.  Na  korytarzach  i  klatkach  schodowych

ułożono terakotę. Na podłogach drewnianych wyłożono linoleum lub wykładziny. 
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Ślusarka

Balustrady przy klatkach schodowych wykonane są z elementów stalowych. 

Stolarka 

Obiekt wyposażony jest w nową stolarkę okienną i drzwiową z PCV. Stolarka okienna

posiada  współczynnik  przenikania  ciepła  średnio  ok.  U=  1,8  [W/m2·K].  stolarka

drzwiowa  posiada  współczynnik  przenikania  ciepła  średnio  ok.  U= 3,2  [W/m2·K].

Z  powyższego  wynika,  iż  stolarka  nie  spełnia  wymagań  dot.  współczynnika

przenikania ciepła.

INSTALACJE 

Budynek jest wyposażony w instalacje/ sieci sanitarne:

- Ciepłej wody użytkowej. Przewody instalacyjne częściowo skorodowane                 

w złym stanie technicznym, wymagające modernizacji.   

- Wody zimnej. Instalacja wody nie jest szczelna co powoduje znaczne ubytki wody.

- Kanalizacji sanitarnej.

- Centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania typu zamkniętego

  z rozdziałem dolnym z wymuszonym obiegiem pompowym, bez regulacji 

  hydraulicznej. Grzejniki nie są wyposażone w zawory termostatyczne. Brak izolacji 

  termicznej wewnętrznego centralnego ogrzewania ocenia się jako zły i nie nadający 

  się do dalszej eksploatacji. 

 - Wentylacji grawitacyjnej. Układ wentylacji funkcjonuje dzięki nawiewowi świerzego

  powietrza przez mikroszczeliny do w stolarce otworowej. Usuwanie zużytego 

  powietrza kanałami wentylacyjnymi występującymi w większości pomieszczeń 

  i w sanitariatach. Wentylacja nie zapewnia wymaganych krotności wymian zużytego

  powietrza, w szczególności w salach gimnastycznych.

- Sieci kanalizacji deszczową.

- Sieci kanalizacji sanitarną.

- Gazu.

  Źródłem ciepła są zlokalizowane w piwnicy budynku 2- gazowe kotły wodne typu 

  firmy Viessmann Vitopex 200; Pn=90 kW, Qn=98 kW. Kotły zamontowane zostały w

2006r.  Węzeł  cieplny  znajduje  się  bezpośrednio  przy  kotle  i  posiada  układ

automatyki  pogodowej.  System  grzewczy  zamknięty  z  naczyniem  zbiorczym

ciśnieniowym,  obiegowy  wymuszony  przez  układ  pompowy.  Odpowietrzanie
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instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami automatycznymi. Uzupełnienie

zładu wodą uzdatnioną (filtr narurowy+ zmiękczacz jonowymienny).

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczne:

- Elektryczną oświetleniową.

- Elektryczną instalacji siły.

- Odgromową.

- Monitoring.

- Telefoniczną.

STAN BUDYNKU 

Stan budynku Gimnazjum ogólnie można określić jako dobry. Ponieważ obiekt nie

jest  ocieplony,  zatem  generuje  duże  straty  energii  przy  jego  ogrzewaniu.  Dach

budynku  szczelny,  nieocieplony.  Aby  precyzyjnie  określić  stan  budynku,  wraz

z precyzyjnym określeniem stanu konstrukcji należy wykonać ekspertyzę techniczną.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Program  planowanego  obiektu  przewiduje  zachowanie  istniejących  funkcji

podstawowych:

- Gimnazjum Publiczne – sale dydaktyczne, pomieszczenia pomocnicze.

- Sale gimnastyczne (w istn. budynku) – funkcja sportowa dla potrzeb gimnazjum.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu 

w pomieszczeniach: 

- gabinety, biura, klasy:                     20 oC

- korytarze, halle, sala gimnastyczna, WC:        16 oC

- natryski, łazienki:                                         24 oC

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 

  funkcji
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PIWNICA

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m2]
0.1 HYDROFORNIA 11,19 m2

0.2 KLATKA SCHODOWA 15,10 m2

0.3 SZATNIA OGÓLNA 40,03 m2

0.4 KORYTARZ 9,37 m2

0.5 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 13,42 m2

0.6 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 8,89 m2

0.7 KLATKA SCHODOWA 6,25 m2

0.8 WC 4,74 m2

0.9 PIWNICA 17,03 m2

0.10 PRZEDSIONEK 5,73 m2

0.11 SALA RELIGII 47,79 m2

0.12 SIŁOWNIA 10,25 m2

0.13 SIŁOWNIA 36,49 m2

0.14 PIWNICA 2,51 m2

0.15 PIWNICA 3,07 m2

0.16 WC 7,97 m2

0.17 PIWNICA 5,00 m2

0.18 PIWNICA 19,16 m2

0.19 PIWNICA 12,21 m2

0.20 PIWNICA 19,16 m2

0.21 PIWNICA 8,91 m2

0.22 PIWNICA 28,33 m2

0.23 SZATNIA OGÓLNA 35,61 m2

0.24 KORYTARZ 31,33 m2

0.25 POMIESZCZENIE WARSZTATOWE 22,72 m2

0.26 KLATKA SCHODOWA 6,25 m2

0.27 ŁAZIENKA 4,80 m2

0.28 PRZEDSIONEK 24,31 m2

0.29 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 2,91 m2

0.30 PIWNICE 30,56 m2

0.31 MAGAZYNEK 1,72 m2

0.32 MAGAZYNEK 1,68 m2

0.33 SKŁAD OPAŁU 9,96 m2

0.34 KOTŁOWNIA 28,05 m2

0.35 SKŁAD OPAŁU 32,84 m2

0.36 KORYTARZ 37,19 m2

0.37 PIWNICA 8,63 m2

0.38 PIWNICA 11,20 m2

0.39 PIWNICA 10,10 m2

0.40 ŚWIETLICA 63,97 m2

0.41 KORYTARZ 5,00 m2

SUMA POWIERZCHNI 701,43 m2

         

 PARTER

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m2]
1.1 KLATKA SCHODOWA 30,20 m2

1.2 KORYTARZ 107,20 m2

1.3 SEKRETARIAT 13,54 m2
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1.4 GABINET DYREKTORA 22,82 m2

1.5 WC 10,41 m2

1.6 KLATKA SCHODOWA 12,50 m2

1.7 WIATROŁAP 1,79 m2

1.8 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 2,04 m2

1.9 SKLEPIK 6,40 m2

1.10 SALA LEKCYJNA 50,86 m2

1.11 BIBLIOTEKA 49,07 m2

1.12 SALA LEKCYJNA 34,89 m2

1.13 SALA GIMNASTYCZNA 155,72 m2

1.14 ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ 13,34 m2

1.15 SALA LEKCYJNA 48,93 m2

1.16 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 2,04 m2

1.17 SALA LEKCYJNA 43,67 m2

1.18 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 2,04 m2

1.19 KLATKA SCHODOWA 12,50 m2

1.20 WIATROŁAP 1,79 m2

1.21 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 1,54 m2

1.22 WC 13,31 m2

1.23 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 22,32 m2

1.24 GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA 13,48 m2

1.25 KLATKA SCHODOWA 10,08 m2

1.26 KORYTARZ 9,49 m2

1.27 GABINET DENTYSTYCZNY 17,09 m2

1.28 MAGAZYN 2,43 m2

1.29 GABINET SAMORZĄDU 20,14 m2

1.30 ŁAZIENKA 6,09 m2

1.31 MAGAZYNEK 1,01 m2

1.32 GABINET LEKARSKI 14,77 m2

1.33 PRZEDSIONEK 8,05 m2

SUMA POWIERZCHNI 728,91 m2

               PIERWSZE PIĘTRO

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m2]
2.1 KLATKA SCHODOWA 22,32 m2

2.2 KORYTARZ 101,72 m2

2.3 KLATKA SCHODOWA 22,52 m2

2.4 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,54 m2

2.5 UMYWALNIA 10,72 m2

2.6 WC 10,15 m2

2.7 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE 12,38 m2

2.8 SALA LEKCYJNA 60,37 m2

2.9 GABINET PEDAGOGA 12,32 m2

2.10 UMYWALNIA 10,75 m2

2.11 WC 13,12 m2

2.12 SALA LEKCYJNA 50,05 m2

2.13 SALA LEKCYJNA 49,34 m2

2.14 SALA LEKCYJNA 49,39 m2

2.15 ANTRESOLA 43,70 m2

2.16 SALA LEKCYJNA 48,37 m2

2.17 SALA LEKCYJNA 49,39 m2

2.18 SALA LEKCYJNA 50,02 m2

2.19 KOMUNIKACJA 29,16 m2

2.20 KOMUNIKACJA 29,21 m2
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SUMA POWIERZCHNI 677,63 m2

               

DRUGIE PIĘTRO

NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UŻYTK. PU [m2]
3.1 KLATKA SCHODOWA 10,91 m2

3.2 KORYTARZ 88,62 m2

3.3 KLATKA SCHODOWA 11,02 m2

3.4 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,48 m2

3.5 ŁAZIENKA 12,41 m2

3.6 NATRYSKI 11,73 m2

3.7 WC 10,15 m2

3.8 SALA ANGIELSKIEGO 24,07 m2

3.9 POKÓJ NAUCZYCIELI WF 16,70 m2

3.10 SZATNIA 10,10 m2

3.11 SZATNIA 9,70 m2

3.12 ŁAZIENKA 12,92 m2

3.13 NATRYSKI 11,08 m2

3.14 WC 12,92 m2

3.15 SALA LEKCYJNA 50,37 m2

3.16 SALA LEKCYJNA 49,25 m2

3.17 SALA LEKCYJNA 49,42 m2

3.18 SALA GIMNASTYCZNA 159,76 m2

3.19 KOMUNIKACJA 48,36 m2

3.20 SALA LEKCYJNA 49,08 m2

3.21 SALA LEKCYJNA 50,19 m2

3.22 KOMUNIKACJA 43,41 m2

3.23 KOMUNIKACJA 44,28 m2

SUMA POWIERZCHNI 788,93 m2

1.4.2 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto

Powierzchnia użytkowa części ogrzewanej:          PU OGRZ.= 2618,40m2

Powierzchnia użytkowa (w  przybliżeniu ±5%):    PU = 2896,90m2

Kubatura całego obiektu:      K= 14 137,70 m3

Powierzchnia zabudowy:                                    PZ= 963,50 m2

Powierzchnia ruchu:                                          PR= 979,9 m2

       Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi 33,80%.  

1.4.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

        parametrów

Dopuszcza się możliwe przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów

w zakresie  obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności  ekonomicznej lub

funkcjonalnej  możliwość  zmian  wielkości  powierzchni  określonych  przez

zamawiającego. Dopuszczalna wielkość przekroczeń -/+ 15%.
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2.    Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania budowy

Wykonać  niezbędne  prace  przygotowawcze  do  prowadzenia  prac  budowlanych

obejmujących  prace  remontowe  i  termomodernizacyjne.  Teren  należy  oznaczyć

i ogrodzić budowy i inne miejsca, które mogą być traktowane jako stanowiące część

terenu budowy. Należy zapewnić stały dozór budowy, zabezpieczyć budowę przed

dostępem osób nieuprawnionych. Jako teren budowy traktuje się cały teren należący

do  Gimnazjum.  Należy  zapewnić  na  czas  trwania  budowy  kierownictwo  budowy

i robót przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Na terenie budowy należy utrzymywać ład i porządek i w jego otoczeniu, usuwać na

bieżąco  zbędne  materiały,  odpadki  oraz  śmieci.  Po  zakończeniu  robót  należy

doprowadzić teren budowy do należytego stanu i porządku.

2.2. Wymagania dotyczące architektury

a) Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia 

    obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować dużą trwałością 

    użytkową.

b) Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego,

    bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych

    i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

    oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

c) Kolorystykę ścian należy uzgodnić z Zamawiającym.

d) Należy uwzględnić ewentualne sugestie służb konserwatorskich.

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji

a) Nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu.

b) Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, 

    w szczególności przy wykonywaniu np. wykuć przy realizacji wymiany instalacji 

    centralnego ogrzewania.

c) Wymagania dotyczące wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego podyktowane

    będą wynikami ekspertyzy stanu technicznego budynku.

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 
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W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać:

- Demontażu starego i wykonanie nowego zasilania budynku (piony, gałęzie, 

  armatura).

- Wymiany grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe.

- Montażu zaworów termostatycznych.

- Zakupu i montażu rozdzielaczy i zaworów regulacyjnych.

- Hermetyzacji i regulacji hydraulicznej całego układu instalacji centralnego

  ogrzewania.

Po  zrealizowaniu  przedmiotu  zamówienia  wymagane  jest  utrzymanie  w  obiekcie,

w  trakcie  sezonu  grzewczego,  parametrów  normatywnych,  a  w  szczególności

temperatur.  Automatyka  sterująca  pracą  instalacji  centralnego  ogrzewania  musi

pozwalać na swobodne programowanie (programator czasowy) obniżeń temperatur

w pomieszczeniach w okresie ich nie używania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy

w dniach wolnych od zajęć). Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia

wykona  obliczenia  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  i  mocy  grzewczej  na

potrzeby centralnego ogrzewania oraz certyfikat energetyczny całego obiektu.

2.5. Wymagania dotyczące wykończenia

Po wykonaniu wymiany stolarki okiennej należy wykonać obróbki i wykończenia 

szpalt,  w  tym  montaż  po  obwodzie  narożników  z  kątowników  stalowych.  Po

wykonaniu  robót  remontowych  należy  wykonać  prace  remontowe  przywracające

ścian, stropów, posadzek itp. do stanu używalności, w standardzie określonym przez

Zamawiającego.

2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu istniejące bez zmian. W trakcie budowy należy zachować

i ochraniać wartościowy drzewostan znajdujący się na terenie działki. 

2.7. Wymagania dotyczące warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

        odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

        robót budowlanych
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Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany

jest  wykonać  dokumentację  techniczną  w  zakresie  projektu  instalacji  centralnego

ogrzewania (wraz z niezbędnymi obliczeniami hydraulicznymi stanowiącymi wytyczne

dla wykonania właściwej regulacji instalacji grzewczej), harmonogram realizacji robót

oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację. 

Dokumentacja  musi  spełniać  wymagania  aktualnie  obowiązujących  norm,

a  zastosowane  materiały  do  ich  realizacji  posiadać  atesty  i  certyfikaty

dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram  robót,  w  tym terminy  i  czas  udostępnienia  poszczególnych

pomieszczeń  (prace  na  czynnym obiekcie)  zostanie  przygotowany  we współpracy

Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. Zamawiający winien

uzyskać  wymagane  prawem pozwolenia  na  realizację  tych  prac,  które  wymagają

zezwoleń.  W  trakcie  realizacji  inwestycji  wszystkie  realizowane  prace  objęte

przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru

reprezentującego  Zamawiającego  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych. Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać

wymagania określone prawem budowlanym.

Prace winny być zaplanowane w taki  sposób, aby utrzymać ciągłość zaopatrzenia

obiektu  w ciepłą  wodę  użytkową  oraz  ogrzewania  (w sezonie  grzewczym,  tj.  od

1 października do 31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w ciepłą wodę i ogrzewaniu

spowodowane  odłączaniem  wycofywanych  i  przyłączaniem  nowych  urządzeń  nie

powinny  obejmować  całego  obiektu,  ale  sukcesywnie  jego  poszczególne  części.

Gdyby musiały wystąpić takie przerwy w skali całego obiektu, nie mogą przekraczać

jednorazowo  24h  i  muszą  być  zapowiadane  Zamawiającemu  z  odpowiednim

wyprzedzeniem. Jeśli  zajdzie uzasadniona konieczność dłuższych przerw, musi być

ona  uzgodniona  z  Zamawiającym  co  do  terminu  i  czasu  trwania.  Zaleca  się

wykonanie wszelkich prac budowlanych w okresie wakacyjnym. Budynek nie podlega

ochronie  konserwatorskiej,  nie  jest  położony,  wg zapisów  studium uwarunkowań

i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Głuchołazy,  w  strefie

konserwatorskiej.

Jednym z ograniczeń jest wymóg, aby nowe instalacje i urządzenia były umieszczane

w  otworach,  przepustach  i  pomieszczeniach  po  demontażu  starych,  a  jedynie

w sytuacji konieczności aby zajmowały dodatkowe przestrzenie. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest wizyta na miejscu prowadzenia prac, zapoznanie się

z  ich  specyfikacją  oraz  zakresem  robót.  Prace  powinny  być  prowadzone

z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej technologii remontu,

a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały, technologie

naprawy i wykonanie robót. Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na to, że

prace będą prowadzone w czynnym obiekcie oświatowym, w związku z tym prace

muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad

bezpieczeństwa.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  powstałe  na  skutek

prowadzenia  swoich  prac.  Wszelkie  elementy  wyposażenia  znajdujące  się

w pomieszczeniach są własnością Zamawiającego i Zamawiający będzie miał pełne

prawo dysponowania tymi elementami. Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac

muszą zostać wywiezione i  utylizowane na koszt Wykonawcy. Na wjazd do strefy

administracyjnej Wykonawca musi uzyskać stosowne pozwolenie. Z uwagi na zakres

prac  i  wielkość  obiektu  wymagania  odnośnie  zamierzonych  prac  mieszczą  się

w  powszechnie  przyjętych  zasadach  prac  remontowych,  w  tym  w  stosowanych

dotychczas  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych”

opracowanych przez: Tom I – „Budownictwo ogólne” – ITB Warszawa.

Rozpoczęcie  wykonywania  robót  budowlanych  w  w/w  lokalu  może  nastąpić  po

uzyskaniu prawomocnej  decyzji-  pozwolenia na budowę, wydanego przez Wydział

Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  w  Nysie  oraz  ustaleniu  kierownika  budowy

i uzyskania zarejestrowanego dziennika budowy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami

towarzyszącymi.

Roboty  budowlane  należy  zaprojektować,  a  następnie  prowadzić  zgodnie

z obowiązującymi:

a. Normami podstawowymi.

b. Normami związanymi z podstawowymi.

c. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

    montażowych”– tom I i tom III – Wydawnictwo „Arkady ” Warszawa 1989 –

    sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych z wymienionymi w tym

    opracowaniu.

d. Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót.
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e. Przepisami bhp i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu

    robót, szczególnie opisanymi niżej.

f. Ustaleniami z Zamawiającym, a następnie podjętymi w czasie pełnienia

   nadzoru autorskiego.

g. Przepisami dotyczącymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

2.7.1. Wymagania w zakresie BHP

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,

poz.  844 z  późn.  zm.),  roboty  budowlane,  rozbiórkowe,  remontowe i  montażowe

prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części traktowane są jako

prace szczególnie niebezpieczne.

Pracodawca  określi  szczegółowe  wymagania  bezpieczeństwa  i  higieny  przy  pracy

tego typu pracach, a zwłaszcza zapewni:

1) Bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) Odpowiednie środki zabezpieczające;

3) Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

a) Imienny podział pracy,

b) Kolejność wykonywania zadań,

c) Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Ponadto:

- Prace te powinny być organizowane w sposób nie narajający pracowników na

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

-  Przed  rozpoczęciem robót,  o  których  mowa,  pracodawca,  u  którego  mają  być

prowadzone  roboty,  i  osoba  kierująca  robotami  powinni  ustalić  w  podpisanym

protokole  szczegółowe  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  z  podziałem

obowiązków w tym zakresie.

-  O  prowadzonych  robotach  oraz  o  niezbędnych  środkach  bezpieczeństwa,  jakie

należy  stosować  w  czasie  trwania  prac,  pracodawca  powinien  poinformować

pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót

albo w jego sąsiedztwie.

-  Teren  prowadzenia  robót,  powinien  być  wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany.

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia
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oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń takie jak np.:

siatki, bariery itp.

Dodatkowo,  w  przypadku  gdy  na  jednym  terenie  prace  wykonywane  są  przez

pracowników  różnych  pracodawców  istnieje  obowiązek  wyznaczenia  koordynatora

sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieny pracy wszystkich pracowników

zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu Pracy).

Ponadto dla tych prac należy stosować przepisy rozporządzeń:

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa

  i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844 z późn. zmianami).

- Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

  (Dz. U. Nr 47 poz.401).

- Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ze szczególnym 

  zwróceniem uwagi na wymagania jakim powinny odpowiadać wyroby i materiały 

  zastosowane do wykonania, a także norm określających wymagania wykonania 

  tego rodzaju prac np.: PN– 69/B-10280.

Główne źródła zagrożeń przy tych pracach tj.:

• stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

• stosowanie substancji mogących powodować alergie

• wykonywanie pracy na wysokości

• posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod cienieniem

• niebezpieczeństwo pożaru.

2.7.2. Wymagania w zakresie zagadnień przeciwpożarowych

W obiekcie  oraz  na  terenie  przyległym  prace  wyszczególnione  należy  prowadzić

w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu prac o których mowa wykonawca jest zobowiązany:

1.  Zabezpieczyć  przed  zapaleniem  materiały  palne  występujące  w  miejscu

wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji

budynku i znajdujących się w nim instalacji technicznych.

2. Mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł

pożaru.

3. Po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane

oraz rejony przyległe.
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4.  Używać  do  wykonywania  prac  wyłącznie  sprzętu  sprawnego  technicznie

i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Przy  wykonywaniu  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  oznakowanie

przeciwpożarowe (gaśnic, dróg ewakuacyjnych).

2.7.3. Wymagania w zakresie zapewnienia ciągłości pracy Gimnazjum

Prace  nie  powinny  utrudniać  normalnej  pracy  i  nauki  w  obiekcie,  powinny  być

wykonywane  sprawnie  i  szybko  przez  kilka  brygad  jednocześnie,  w  sposób  nie

utrudniający w miarę normalnego funkcjonowania.

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ,

który winien zapewnić terminową, sprawną i bezpieczną realizację prac i uzgodnioną

z Zamawiającym.

Opracowany  harmonogram prac  w oparciu  o  przedstawiony  obmiar  robót  winien

zapewnić terminową i sprawną realizację prac.

2.7.4. Wymagania w zakresie technologii wykonania prac

Wymagania zostały określone w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej

wykonania i  odbioru  prac,  w oparciu  o wytyczne producentów i  technologów dla

poszczególnych rodzajów materiałów i technologii robót.

2.7.5. Wymagania w zakresie wykonania projektu budowlanego

Projekt  budowlany  winien  zostać  wykonany  w  ilości  4-  egzemplarzy  w  zakresie

uwzględniającym  specyfikę  robót  budowlanych,  charakter  obiektu  oraz  stopień

skomplikowania,  według  wymagań  zawartych  w  ustawie  Prawo  budowlane  oraz

z  aktami  wykonawczymi  do  ustawy,  w  szczególności  doprecyzowanymi

w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze

zm.), opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna

ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych.

2.7.6. Wymagania w zakresie wykonania projektu wykonawczego

Projekty  wykonawcze  w  ilości  3-egzemplarzy,  wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną

koncepcją  winny  zawierać  szczegółowe  opisy  robót  wraz  z  zestawieniami

asortymentowo-ilościowymi  oraz  rozwiązaniami  detali  konstrukcyjno-

architektoniczno-instalacyjnych i montażowych.

Projekt wykonawczy służyć ma Generalnemu Wykonawcy do fizycznego zrealizowania

zakresu rzeczowego. Oznacza to, iż projekt wykonawczy musi być tak jednoznacznie
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i  precyzyjnie  opracowany,  co  do  zakresu  robót,  aby  umożliwić  Zlecającemu jego

zatwierdzenie, a Generalnemu Wykonawcy wykonanie zgodnie z warunkami umowy,

obowiązującymi normami i przepisami, nie odbiegając w sposób istotny od rozwiązań

przewidzianych w koncepcji, projekcie budowlanym i standardach.

Z uwagi na powyższe projekt wykonawczy między innymi:

a) Powinien być  jednoznaczny  i  uwzględniać  kompletne  rozwiązania  projektowe

wraz ze szczegółowymi opisami, zestawieniami i obliczeniami. 

b) Powinien  posiadać  w  swoich  rozwiązań  materiały  i  urządzenia  posiadające

wymagane certyfikaty, aprobaty i świadectwa dopuszczeń itp. oraz zwierać wykazy

i zestawienia materiałów i urządzeń.

c) Powinien  być  czytelny,  szczegółowo  dopracowany  i  wewnętrznie

skoordynowany, nie zawierający kolizji i sprzeczności,

d) Winien  być  przekazany  w  3-  kopiach  w  formie  wydruku,  plus  wersja

elektroniczna  na CD w formie edytowalnej  i  nieedytowalnej.  Wersja  elektroniczna

musi być zapisana przy zastosowaniu takiego oprogramowania ażeby była możliwość

wnoszenia do niej zmian i jej dalszego powielania (np. AutoCAD).

2.7.7. Wymagania w zakresie opracowania ekspertyzy technicznej

Opracowanie ekspertyzy technicznej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

2.7.8. Wymagania w zakresie sporządzenia przedmiaru robót

Sporządzenie  przedmiaru  robót  zawierającego  zestawienie  przewidywanych  do

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym

opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych

robót,  w  rozbiciu  na  poszczególne  roboty  ogólnobudowlane  i  instalacyjne.

Opracowanie  winno być  przekazane  w 2-kopiach  w formie  wydruku,  plus  wersja

elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

2.7.9. Wymagania w zakresie sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

Sporządzenie  kosztorysu  inwestorskiego  w  ilości  3-egzemplarzy  w  oparciu

o  obowiązujące przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

18  maja 2004 r.  (Dz.  U. Nr 130,  poz.  1389 ze zm.)  w sprawie  określenia  metod

i  podstaw  sporządzenia  kosztorysu  inwestorskiego  oraz  przekazanie  kosztorysu
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inwestorskiego w formie elektronicznej. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót

będzie obejmować zakres robót koniecznych do wykonania inwestycji i będzie zgodny

z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej.

2.7.10. Wymagania w zakresie sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych

Sporządzenie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych zawierających wymagania niezbędne do określenia standardu i  jakości

wykonania robót,  w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości

wyrobów  budowlanych  i  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.

Opracowanie  winno być  przekazane  w 3-kopiach  w formie  wydruku,  plus  wersja

elektroniczna na CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

2.7.11. Wymagania w zakresie sporządzenia informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa

       i ochrony zdrowia

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze

względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ. Opracowanie

winno być przekazane w 4-kopiach w formie wydruku, plus wersja elektroniczna na

CD w formie edytowalnej i nieedytowalnej.

Wszystkie dokumenty formalno- prawne winny być również zeskanowane w formacie

pdf. i przekazane w wersji elektronicznej na CD (forma nieedytowalnej).

2.8.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Projektant  jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia  spełniając

w szczególności wymagania:

� Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późn. zm.).

� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133

z późn. zm.).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202,

poz. 2072 z późn. zm.)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji

projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego.
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz.

1389 z późn. zm.) w sprawie  określenia metod  i podstaw sporządzenia kosztorysu

inwestorskiego.

� Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  13  lipca

2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U.

2001 Nr 80, poz. 867).

� Innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno- budowlanych, Polskich norm,

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163

z późn. zm.).

Zamawiający  oczekuje,  że  przedmiot  zamówienia  w  zakresie  zaprojektowania

i  uzyskania  decyzji  o  pozwolenie  na  budowę  wykonany  zostanie  w  terminie

4- miesięcy.

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo

zamówień publicznych. Przedmiot  zamówienia musi  być opisany bez wskazywania

znaków towarowych,  patentów lub pochodzenia,  chyba że  będzie  to  uzasadnione

specyfiką zamówienia,  za pomocą dostatecznie  dokładnych określeń,  a  wskazaniu

takiemu  towarzyszyć  będą  wyrazy  „lub  równoważne”.  Do  opisu  przedmiotu

zamówienia  Projektant  musi  stosować  nazwy  i  kody  określone  we  „Wspólnym

Słowniku Zamówień” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r. ze zm.).

22



II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.    Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

       wynikającymi z odrębnych przepisów

       Obiekt nie znajduje się w obszarze obowiązywania aktualnego planu 

       zagospodarowania przestrzennego. 

2.    Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

       nieruchomości na cele budowlane

Zamawiający przedłoży wymienione oświadczenie przy składaniu wniosku 

o  pozwolenie  na  budowę  w  formie  załącznika.  Obiekt  jest  w  zarządzie

Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót budowlanych

w obiekcie.

3.    Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

       budowlanego

Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego, przepisy techniczno- budowlane, przepisy związane i obowiązujące  

nomy.

Wykaz ustaw, rozporządzeń, norm, instrukcji:

- Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                          

  (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

  odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN ISO 6946:2002, „Komponenty budowlane i elementy budynku- Opór

  cieplny i współczynniki przenikania ciepła - Metoda obliczania" PN-B-02025:2001, 

  „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

  mieszkalnych" (uchwała nr 7/98 PKN z dnia 28.01.1998 r.).

- PN-B-03406: 1994, „Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze

  do 600m3" (uchwała nr 29/94-0 PKN z dnia 22.12.1994 r.).

- PN-82/B-02402; „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach".

- PN-82/B-02403; „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".

- PN-83/B-03430, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

  i użyteczności publicznej".

- PN-91/B-02419, „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

  wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych".
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- PN-91/B-02420, „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.

  Wymagania".

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI

  „INSTAL", maj 1995 r., W-wa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II

  „Instalacje sanitarne i przemysłowe", wyd. Arkady.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik

  projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, wyd. VERLAG DASHOFER,

  W-wa 2004 r.

4.    Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

       budowlanych

4.1  Kopia mapy zasadniczej

Inwestor  jest  w  posiadaniu  kopii  mapy  zasadniczej  (nie  aktualizowany  podkład

geodezyjny) w skali 1:500, stanowiący materiał archiwalny.

4.2  Wyniki badań gruntowo- wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

       Obiektów

       Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań gruntowo- wodnych.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Wg zapisów studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Głuchołazy obiekt nie jest położony w strefie konserwatorskiej. Obiekt nie jest

wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Projekt remontu i termomodernizacji

nie  wymaga  uzgodnienia  z  Wojewódzkim  Opolskim  Konserwatorem  Zabytków

w Opolu.

4.4  Inwentaryzacja zieleni

Inwestor nie posiada inwentaryzacji zieleni urządzonej.

4.5  Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

       Inwestor nie posiada przytoczonych w tym punkcie badań.

4.6  Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

       Inwestor nie posiada badań w tym zakresie.

4.7  Inwentaryzacja  lub  dokumentacja  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one

przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także
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wskazania  zamawiającego  dotyczące  zachowania  urządzeń  naziemnych

i  podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne

uwarunkowania tych rozbiórek

Inwestor nie posiada inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej obiektu. Inwestor

dysponuje dokumentacją przez firmę „Santech Projekt” opracowaną w lipcu 2006r.

autorstwa mgr inż. arch. Krzysztofa Denisiewicza.  Dokumentacja ta może posłużyć

jedynie  jako  materiał  wyjściowy  do  wykonania  właściwego  projektu  remontu

i termomodernizacji budynku. 

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane

z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych,

kolejowych lub wodnych

Budynek jest  wyposażony  w istniejące  przyłącza  i  ewentualne  zmiany  warunków

technicznych i uzgodnień gestorów sieci leży po stronie Wykonawcy.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

       przeprowadzeniem

Projekt  wykonawczy,  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.).  Projekty

budowlane i wykonawcze zostaną wykonane w formie papierowej i w elektronicznej

w  ilości  7-egzemplarzy  a  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie w 3- egzemplarzach.

Zamawiający  dysponuje  audytem energetycznym budynku z  obliczeniami  efektów

ekologicznych  termomodernizacji  dla  przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. opracowanym

przez mgr inż. Krzysztofa Kurowskiego.

Zamawiający  dopuszcza  ubieganie  się  przez  podmioty  uczestniczące  w  przetargu

o  współfinansowanie  inwestycji  ze  środków  funduszy  wspierających  inwestycje

termo- proekologiczne (dotacje, umorzenia, kredyty preferencyjne itp.).

Szczegółowy  kosztorys  inwestorski  należy  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
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sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych

w  programie  funkcjonalno-użytkowym  (Dz.  U.  z  dnia  8  czerwca  2004  r.

Dz.U.04.130.1389).

Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  zostanie  odebrana   na   podstawie

Protokołu odbioru wraz z  załączonym  oświadczeniem  w  sprawie  przeniesienia

własności autorskich  praw  majątkowych  i oświadczeniem o kompletności niniejszej

dokumentacji.  Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego własność autorskich

praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej

wraz  z  oświadczeniem  Wykonawcy  i  całego  zespołu  projektującego  o  prawie

Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji

projektowej lub dowolnej jej części.

Obowiązek uzyskania wszelkich  materiałów potrzebnych do  projektowania,  w tym

właściwych opinii, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek

administracji, dodatkowych analiz i  opracowań pomocniczych itp.,  wraz z kosztami

ich uzyskania, leży po  stronie Wykonawcy. Koszty związane z ewentualną potrzebą

uszczegółowienia  lub poszerzenia  materiałów  dostarczonych  przez  Zamawiającego

(o ile wystąpią),  również będą leżały po  stronie Wykonawcy.

Dokumentacja  projektowo-  kosztorysowa  zostanie  odebrana   na   podstawie

Protokołu odbioru wraz z  załączonym  oświadczeniem  w  sprawie  przeniesienia

własności autorskich  praw  majątkowych  i oświadczeniem o kompletności niniejszej

dokumentacji. Wykonawca przeniesie na  rzecz Zamawiającego własność autorskich

praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej

wraz  z  oświadczeniem  Wykonawcy  i  całego  zespołu  projektującego  o  prawie

Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji

projektowej lub dowolnej jej części.
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Fot. 1. Elewacja południowa

Fot. 2. Zawilgocenia ścian zewnętrznych piwnic
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Fot. 3. Zniszczona studzienka doświetlająca

Fot. 4. Zawilgocenia i spękania w strefie przycokołowej jako skutek uszczelnienia
kostką brukową 
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