Załącznik nr 10 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Pływalnia SOSiR przy ulicy Szczecińskiej 99
w Słupsku
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku użyteczności
publicznej Pływalnia SOSiR przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku (dz. nr 208/2, obręb 11) w ramach
zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez
termomodernizację budynków".
2. Roboty budowlane:
1)

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
Wymianie podlega cała stolarka okienna. Przed przystąpieniem do wymiany stolarki okiennej należy
zdemontować kraty zewnętrzne. W miejscach występowania krat zewnętrznych należy zamontować
okna o szybach antywłamaniowych P4. Należy zdemontować istniejące okna i luksfery przeznaczone do
wymiany poprzez wymontowanie skrzydeł, demontaż listwy maskującej, wymontowanie ościeży okien.
W oparciu o dokonane obliczenia współczynnika przenikania ciepła „U” zawarte w audycie
energetycznym przyjęto:
• Przegroda O1 – okna z ramą o profilu PCV pięciokomorowym o współczynniku przenikania całego okna
U=1,12 [W/m2*K]
• Przegroda O2 – okna z ramą o profilu PCV pięciokomorowym, trójszybowe o współczynniku przenikania
szyby U=0,6 [W/m2*K] a dla całego okna U=0,89 [W/m2*K] z nawiewnikami higrosterowanymi
• Przegroda O3 – okna z ramą o profilu PCV pięciokomorowym, trójszybowe o współczynniku przenikania
szyby U=0,6 [W/m2*K] a dla całego okna U=0,89 [W/m2*K] z nawiewnikami higrosterowanymi
• Przegroda O4 – drzwi pełne o profilu aluminiowym z wkładką termiczną o współczynniku przenikania
ciepła min. U=1,1 [W/m2*K]
• Przegroda O5 – okna z ramą o profilu PCV pięciokomorowym, trójszybowe o współczynniku przenikania
szyby U=0,6 [W/m2*K] a dla całego okna U=0,89 [W/m*2K]
• Przegroda O6 – drzwi zewnętrzne o profilu aluminiowym z wkładką termiczną, z szybą bezpieczną,
trójwarstwową o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U=1,2 [W/m2*K]
• Przegroda O7 – witryna z ramą o profilu PCV pięciokomorowym, trójszybowe o współczynniku
przenikania szyby U=0,6 [W/m2*K] a dla całego okna U=0,89 [W/m2*K]. Szyba powlekana powłoką
selektrywną.
Szyba z powłoką selektywną to zielone szkło barwione w masie z wysoko wydajną powłoką o selektywnej
kontroli działania promieni słonecznych i izolacji cieplnej.
UWAGA !
W dolnym rzędzie witryn W3, W4, W5, W6, W7,W8, W9 należy wykonać uchylne skrzydła okienne
(po 2 w każdej witrynie) w środkowej ich części. Mechanizm uchylenia skrzydeł okiennych należy
wykonać na wysokości ok. 1,5m od posadzki pływalni.
Kolorystka stolarki okienno-drzwiowej:
Stolarka okienna – od wewnątrz 9010, od zewnątrz RAL 7024,
Stolarka drzwiowa – od wewnątrz 9010, od zewnątrz RAL 7024,
Wejście główne - od wewnątrz i od zewnątrz RAL7024.
Zestawienie stolarki zgodne z projektem budowlano-wykonawczym – rys. S3

2)

Docieplenie ścian zewnętrznych:
- Modernizacja przegrody ściany na gruncie wewnętrznej P1
Przegroda ściany południowej budynku pływalni – ściana podbasenia przeznaczona do docieplenia od
wewnątrz styropianem EPS 70-040 FASADA grubości 15cm, bezspoinową metodą lekko – mokrą z
wyprawą tynkiem mineralnym. Wytyczne ocieplenia zgodnie z pkt. „Opis prowadzenia robót
dociepleniowych”
- Modernizacja przegrody ściany na gruncie P2
Przegroda ściany północnej budynku pływalni – ściana na gruncie przeznaczona do docieplenia 14cm
warstwą styropianu EPS 100-038 PODŁOGA. Ścianę należy zaizolować pionowo folią kubełkową.
Wytyczne ocieplenia zgodnie z pkt. „Opis prowadzenia robót dociepleniowych”. Wytyczne wykonania
izolacji zgodnie z pkt. „Izolacja ścian fundamentowych”.
- Modernizacja przegrody cokółu P3
Cokół przeznaczony do docieplenia 14cm warstwą styropianu EPS 100-038 PODŁOGA. Ścianę docieplić
metodą bezspoinową lekko – mokrą z wyprawą tynkarską cienkowarstwową ozdobną (mozaiką).
Wytyczne ocieplenia zgodnie z pkt. „Opis prowadzenia robót dociepleniowych”.
- Modernizacja przegrody ściany zewnętrznej podstawowej P4
Ściany nadziemia przeznaczone do docieplenia 14 cm warstwą styropianu EPS 100-038 FASADA. Ścianę
docieplić metodą bezspoinową lekko – mokrą z wyprawą tynkarską cienkowarstwową. Wytyczne
ocieplenia zgodnie z pkt. „Opis prowadzenia robót dociepleniowych”.
- Modernizacja przegrody ścianki PCV – P5
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Obecnie przestrzenie między słupowe ściany południowej pływalni są wypełnione poliwęglanem. Należy
zdemontować poliwęglan oraz ościeżnice witryn. Przestrzeń wypełnić murem z betonu komórkowego
grubości 24cm M500 ocieplonym 12cm warstwą styropianu EPS70-040 a następnie otynkować wyprawą
tynkarską cienkowarstwową. Roboty dociepleniowe prowadzić zgodnie z opisem technicznym.
- Modernizacja przegrody dachu przybudówki D3 - modernizacja przegrody P6
Obecnie zadaszenie przybudówki nie spełnia wymagań izolacyjności termicznej. Pokrycie dachowe
należy ocieplić dodatkowo warstwą izolacji termicznej grubości 13cm. Należy zastosować styropapą EPS
100-038 Dach - styropian laminowany papą na klej bitumiczny z jednokrotnym pokryciem
nawierzchniową papą zgrzewalną grubości 5,2mm. Przed ułożeniem warstwy docieplenia należy ocenić
stan pokrycia papowego i dokonać stosownej naprawy.
UWAGA !
Ściany elewacji pomalować farbami silikonowymi zgodnie z projektem budowlanym – rys. K1 i K2.
3)

4)

Docieplenie ścian wewnętrznych.
- Modernizacja przegrody ściany wewnętrznej niecki basenu P7
Przegrodę należy docieplić 14 cm warstwą styropianu EPS 100-040 FASADA. Ścianę docieplić metodą
bezspoinową lekko – mokrą z wyprawą tynkarską cienkowarstwową. Wytyczne ocieplenia zgodnie z pkt.
„Opis prowadzenia robót dociepleniowych”.
Izolacja ścian fundamentowych.
Ściany fundamentowe do zaizolowania oznaczono na rys. P1 jako „P2”.
Docieplenie wykonać z płyt styropianowych z polistyrenu ekstrudowanego, gr. 14cm - o współczynniku
przenikania ciepła λ≤0,035 [W/m2*K]. Przed przystąpieniem do okładania ścian płytami, podłoże należy
starannie oczyścić i zmyć. Następnie zagruntować preparatem grzybobójczym. Ściany zagruntować. Na
powierzchni ścian fundamentowych i cokołu należy wykonać powłokę z dyspersyjnej masy asfaltowokauczukowej, bitumiczno-polimerowej lub innej równoważnej (dopuszczoną do stosowania ze
styropianem). Masę izolacyjną nakładać na zimno w dwóch warstwach, zgodnie z instrukcją producenta.
Izolację termiczną należy wykonać, schodząc do poziomu istniejących ław fundamentowych. 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.

5) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać jako obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
o
gr. min. 0,6mm w kolorze RAL 7024. 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 RAL 7024.
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 RAL 7024.
8) Prace dodatkowe.
a. Od strony elewacji wschodniej należy rozebrać schody betonowe, zdemontować istniejące drzwi
oraz zamurować otwór drzwiowy. Ścianę wyrównać do lica zewnętrznego, ocieplić.
b. Od strony elewacji wschodniej przy centrali wentylacyjnej należy oczyścić schody wejściowe
stalowe przy użyciu szczotek stalowych, zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować w kolorze RAL 7024.
Wykonać nową balustradę zgodnie z rys. S4.
c. 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.
d. W obrębie okapu od strony elewacji północnej, wschodniej i południowej ponad witrynami
zamontowano płyty warstwowe w miejscach występowania naświetli. Do płyt warstwowych należy
zamocować 10 cm warstwę styropianu na wkręty. Do styropianu należy wkleić warstwę zbrojącą,
położyć tynk i pomalować farbami silikonowymi zgodnie z częścią graficzną projektu. Należy dokonać
wymiany obróbek blacharskich w kolorze RAL 7024.
e. Ścianę z solarami ocieplić jak przegrodę P4. Przed dociepleniem ściany należy zdemontować solary.
Po remoncie przegrody solary ponownie zamontować na dystansach.
f. Dylatacje oznaczono na rysunku P1. Szczeliny dylatacyjne wykonać zgodnie z rys W8.
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.
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Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej instalacji c.o. - przewodów pionowych, poziomych
oraz grzejników wraz z zaworami termostatycznymi.
Źródłem ciepła dla budynku pływalni jest węzeł cieplny, zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni
w piwnicy. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych, piony prowadzone są po wierzchu ścian.
Przed przystąpieniem do wykonania nowej instalacji, należy zdemontować istniejące rurociągi i
grzejniki. Zaprojektowano instalacje dwururową, z rozdziałem dolnym, z rur stalowych czarnych ze
szwem, łączonych przez spawanie. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować
odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworem odcinającym. Pod pionami na przewodach powrotnych
oraz na odgałęzieniach poszczególnych obiegów przewidziano montaż zaworów regulacyjnych typu
STAD. Na przewodach zasilających należy zamontować kulowe zawory odcinające w wersji gwintowanej.
Zaprojektowana instalacja w większości stanowi odtworzenie istniejącej - przewidziano wykorzystanie
istniejących przebić w przegrodach budowlanych, w których należy umieścić tuleje ochronne. Przestrzeń
między rurą i tuleją ochronną należy wypełnić materiałem elastycznym. Rurociągi należy wyczyścić i
dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, następnie zaizolować osłoną z pianki poliuretanowej. W
większości przewidziano grzejniki bocznozasilane, które powinny być przyłączone do przewodów
poziomych za pomocą elastycznych odsadzek, poprzez zawory termostatyczne na gałązkach zasilających
oraz zawory grzejnikowe powrotne na gałązkach powrotnych. Wielkości i nastawy grzejników dla
poszczególnych pomieszczeń podano na rysunkach. W pomieszczeniu pływalni przewidziano montaż
grzejników podwójnie ocynkowanych. Po zakończonych pracach montażowych, należy wykonać płukanie
instalacji zimna wodą, następnie przeprowadzić próbę ciśnienia. Roboty należy zakończyć próbą pracy
całej instalacji na gorąco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacyjnej. Podczas próby
końcowej można dokonać ewentualnej korekty nastaw zaworów.
Po wykonaniu nowej instalacji ściany należy wyprawić, zagruntować i pomalować na kolor tożsamy z
istniejącym. Ściany pomalować na całej powierzchni ściany.
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 ma obowiązek zabezpieczyć meble, sprzęt znajdujący się w pomieszczeniach budynku oraz
posadzkę przed uszkodzeniem.
4) Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiązek pozostawić pomieszczenia
wysprzątane.
5) Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem
tymczasowym.
6) 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.
7) 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 budowlano - wykonawczy - architektura
2) Audyt
3) STWIOR ocieplenie ścian
4) STWIOR roboty hydroizolacyjne
5) STWIOR montaż drzwi i okien
6) STWIOR remont dachu

- załącznik 10-1,
- załącznik 10-2,
- załącznik 10-3,
- załącznik 10-4,
– załącznik 10-5,
- załącznik 10-6,
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7)
8)
9)

Projekt wykonawczy – branża sanitarna – c.o.
STWIOR – c.o.
Pozwolenie na budowę

- załącznik 10-7,
- załącznik 10-8,
- załącznik 10-9.
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