Załącznik nr 9 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Koszalińskiej 9A w Słupsku.
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Przedszkola
Miejskiego nr 12 w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 9A (dz. nr 22/10 obr. 11) w ramach zadania: „Poprawa
efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację
budynków".
2. Roboty budowlane:
1) Wymiana stolarki okiennej.
Istniejące jeszcze okno drewniane należy wymienić na nowe z profili czterokomorowych z PCV z szybą
o współczynniku przenikania ciepła U = 1,00 W/m²·K z nawiewnikiem higrosterowanym w kolorze
białym. Zestawy szybowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/(m2*K). W oknach istniejących
należy zamontować nawiewniki higrosterowane.
2) Docieplenie ścian zewnętrznych.
Docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” z zastosowaniem
płyt styropianowych,
frezowanych EPS 70-040 Fasada o grubości 13 cm o współczynniku przewodności cieplnej λ = 0,04 W/m²·K
wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego gładkiego malowanego farbą silikonową.
Istniejące docieplenie elewacji frontowej jako spełniające współczesne wymagania należy pozostawić i
przemalować farbami silikonowymi.
Docieplenie ścian cokołowych j. w., lecz styrodurem o grubości 12 cm, z tynku cienkowarstwowego
gładkiego malowanego farbą silikonową.
Kolorystyka elewacji zgodna z projektem budowlanym.
3) Docieplenie cokołów i ścian fundamentowych.
Docieplenie wykonać z zastosowaniem styroduru gr. 12 cm o współczynniku przewodności cieplnej
λ = 0,038 W/ m²·K. Izolację termiczną należy wykonać, schodząc do poziomu istniejących ław
fundamentowych. Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając
warstwami gr. 15-20cm. Docieplenie ścian cokołowych styrodurem o grubości 12 cm, wykończyć tynkiem
cienkowarstwowym gładkim malowanym farbą silikonową. Po wykonaniu izolacji termicznej
i przeciwwilgociowej wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowe o szerokości 50 cm w kolorze
szarej. Opaskę wykonać ze spadkiem 1-2 % od budynku.
4) Docieplenie stropodachu.
Izolacje cieplną stropu wentylowanego pod dachem projektuje się jako docieplenie warstwą 18 cm,
granulatu z wełny mineralnej, λ≤ 0,039 W/ m²·K, metodą pneumatyczną – wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych. Ze względu na konieczność zamknięcia otworów/kratek wentylacyjnych należy wykonać
kominki wentylacyjne wraz z nowym pokryciem dachowym z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm
w kolorze czarnym.
5) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać jako obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6 mm
w kolorze szarym RAL 7037. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub
bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową.
6) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe w kolorze szarym RAL 7037.
7) 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 szarym RAL 7037.
8) Prace dodatkowe.
a) Remont daszków nad wejściami: wymiana pokryć blaszanych daszków nad wejściami oraz obróbek na
nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze szarym RAL 7037, nowe obróbki
blacharskie w kolorze szarym RAL 7037, spód daszku wykonać w tynku mineralnym i pomalować farba
silikonową w kolorze TUNDRA 55 wzornik firmy Caparol.
b) Wymiana murowanych świetlików piwnicznych na nowe systemowe z PCV z przekryciem ocynkowanym.
c) Wymiana kratek wentylacyjnych na kratki stalowe w kolorze szarym RAL 7037.
d) Istniejące okablowanie na elewacji należy zdemontować na czas docieplenia, a następnie
zabezpieczyć rurami elektroinstalacyjnymi karbowanymi NRO – samogasnącymi (peszel PCV)
i przymocować do ścian budynku pod izolacją termiczną.
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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
1) Instalacja centralnego ogrzewania
Źródłem ciepła dla budynku jest dwufunkcyjny węzeł cieplny, zasilany z miejskiego systemu
ciepłowniczego. Zakres modernizacji obejmuje całkowitą wymianę istniejącej instalacji c.o. oraz
zamontowanie kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowano
instalację zamkniętą z rozdziałem dolny, pracującą w układach zmienno – przepływowych. Instalacje
podzielono na odrębne sekcje zasilające poszczególne części budynku. Przewidziano montaż stalowych
grzejników płytowych typy C21, C22, C33.
W pomieszczeniach kuchni należy zamontować grzejniki
higieniczne, ocynkowane. W pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych(pomieszczenia o
podwyższonej wilgotności) dobrano grzejniki ocynkowane i grzejnik łazienkowy.
Regulacje hydrauliczną całego układu należy dokonać poprzez nastawy zaworów ASV – PV , ASV – I, MSV
– BD oraz nastawy wstępne zaworów termostatycznych typu RA-N. Przewody instalacji c.o. należy
wykonać z rur stalowych, cienkościennych, montowanych w systemie połączeń zaciskowych.
Przewody poziome sieci rozdzielczych należy prowadzić pod stropami, przy posadzkach,
w zabudowanych przestrzeniach technicznych lub po wierzchu przegród budowlanych. Przy
wyprowadzaniu podejść do grzejników, należy uwzględnić układ wnęk podokiennych. W miarę
możliwości, przewody należy układać ze spadkiem w kierunku odwodnień. Poszczególne piony należy
prowadzić po wierzchu ścian. Przy wpięciach pionów do sieci rozdzielczych, należy przewidzieć odsadzki
kompensacyjne. Na pionach należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające, wyposażone
dodatkowo w zawory odcinające. Ponadto każdy grzejnik należy wyposażyć w ręczny zawór
odpowietrzający.
Gałązki przyłączeniowe prowadzić po wierzchu ścian, w miarę możliwości ze spadkiem 2% w kierunku
odwodnień. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy wykonać w izolacjach termicznych i
tulejach ochronnych, które umożliwią swobodne przesuwanie się rur na skutek wydłużeń cieplnych. W
miejscach skrzyżowań z innymi instalacjami, wykonać odpowiednie odsadzki. Zawory grzejnikowe
wyposażyć w głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury(dla grzejników
nieobudowanych) oraz czujnikiem wyniesionym – zdalnym(dla grzejników obudowanych). Na gałązkach
powrotnych grzejników, zamontować zawory odcinające typu RLV.
Przed podłączeniem urządzeń, zamontowaniem izolacji termicznych, filtrów siatkowych oraz przed
dokonaniem regulacji, instalację należy przepłukać wodą wodociągową oraz poddać próbie ciśnienia.
Następnie całość poddać próbie na gorąco przez okres 72 godzin.
Wszystkie przewody sieci rozdzielczych i przewody prowadzone w zabudowach, należy zaizolować
termicznie izolacjami o charakterystyce przeciwpożarowej – nierozprzestrzeniające ognia – NRO.
Izolacje termiczną przewodów należy wykonać kształtkami z wełny mineralnej w otulinie z folii PCV.
Przewody znajdujące się na zewnątrz budynku dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej.
W celu zabezpieczenia instalacji w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci, sieci rozdzielcze, podejścia
do pionów, poziome podejścia do grzejników należy obudować płytami GK.
2) Solarny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej
Zaprojektowana instalacja składa się z 2 kompletów kolektora słonecznego, rurowego, próżniowego
z rurkami typu Heat – Pipe, z technologią odcięcia termicznego, typu Vitosol 300 T SP3B wraz
z uchwytami, przyłączami i jednym regulatorem solarnym dla całego układu.
W instalacji tej przewidziano montaż podgrzewacza pojemnościowego c.w.u o pojemności 500 dm3 oraz
pompę obiegu solanki „Ps”. Podgrzewacz należy wpiąć szeregowo do instalacji c.w.u. przed węzłem
cieplnym(I stopień podgrzewu c.w.u.; lokalizacja w pomieszczeniu węzła cieplnego).
W układzie solarnym przewidziano ciśnienie statyczne na poziomie Pststs = 150 kPa.
Pojemność zładu instalacji solarnej (czynnik Tyfocor LS) v(is) = 30dm3.
Instalację należy wyposażyć w urządzenia regulacyjne i zabezpieczające.
Elementami zabezpieczającymi glikolową instalację ogrzewczą dla układu solarnego będzie wzbiorcze
naczynie przeponowe oraz sprężynowy/membranowy zawór bezpieczeństwa, n = 6 bar. Instalacja c.w.u
(dotyczy podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. dla układu solarnego) także będzie zabezpieczona
wzbiorczym naczyniem przeponowym oraz sprężynowym/membranowym zaworem bezpieczeństwa
SYR2115 dn25, n = 6 bar.
W instalacji solarnej należy zastosować rury miedziane instalacyjne, łączone na połączenia lutowane.
Po stronie c.w.u. oraz wody zimnej, przewody należy wykonać z rur PN20, polipropylenowych
instalacyjnych, stabilizowanych wkładką aluminiową.
W instalacji solarnej należy stosować urządzenia, armaturę i izolacje odporne na co najmniej 160⁰C.
Cały układ należy przepłukać i poddać próbie ciśnienia. Temperaturę użytkową c.w.u. nastawić w
regulatorach na wartość Tc.w.u = 43⁰C. Podgrzewacz pojemnościowy układu solarnego wyposażyć w
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obejściowy, termostatyczny zawór mieszający, który będzie dodatkowo zabezpieczał przed wzrostem
temperatury c.w.u. powyżej 43⁰C.
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. Nie dopuszcza się łączenia różnych
systemów.

3)

Wykonawca zobowiązany jest koordynować prace związane z montażem paneli solarnych w zakresie
mocowania konstrukcji paneli do połaci dachowej oraz uszczelnienia pokrycia dachowego po robotach
montażowych. Wykonawca robót budowlanych udzieli gwarancji na szczelność pokrycia dachowego z
zamontowaną konstrukcją nośną paneli.

4)

Na grzejnikach należy zamontować nowe drewniane obudowy.

5)

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć meble, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku oraz
posadzkę przed uszkodzeniem.

6)

Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiązek pozostawić pomieszczenia
wysprzątane.

7)

Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem
tymczasowym ( przed dostępem dzieci ).

8)

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.

9)

Wykonawca wykona i zamontuje przy termomodernizowanym obiekcie 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 zgodnie z dostarczonym wzorem – 10 dni od podpisania umowy.
Wzór tablicy znajduje się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie
programu: www.rpo.pomorskie.eu.

6. Uwagi dodatkowe
1) Nazwy własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej
określają wyłącznie wymagany minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je
materiałami lub urządzeniami równoważnymi o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych
niż określone w treści siwz.
2) Załączona dokumentacja projektowa spełnia wymogi określone w art. 29 ust. 5 Pzp.
7. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
1) Projekt budowlany architektura + instalacja c.o.
2) Audyt
3) STWIOR budowlany
4) STWIOR sanitarny
5) Projekt wykonawczy- architektura
6) Projekt wykonawczy – instalacja c.o.
7) Zgłoszenie robót

– załącznik 9-1,
- załącznik 9-2,
- załącznik 9-3,
- załącznik 9-4,
- załącznik 9-5,
– załącznik 9-6,
- załącznik 9-7.
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