Załącznik nr 16 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Obiekt: Termomodernizacja budynku Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku.
1. Założenia ogólne:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. (dz. nr 574/3, 576/1, obręb 6) w
ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez
termomodernizację budynków".
Obiekt składa się z połączonych ze sobą budynków powstałych w różnym okresie, w tym budynek główny
(nr 1) znajduje się w ewidencji Konserwatora Zabytków.
2. Roboty budowlane:
1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Należy wykonać:
a) wymianę starych okien drewnianych na nowe okna z drewna klejonego (dot. budynku głównego
wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych);
b) wymiana starych okien drewnianych na nowe okna wykonane z profili PCV;
c) starych drzwi przesuwnych PCV na nowe drzwi przesuwne automatyczne PCV oraz starych stalowych
na nowe drzwi stalowe techniczne.
Wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U≤1,1 W/(m2*K). Nową stolarkę projektuje
się jako okna PCV w formie pozwalającej na odtworzenie cech charakterystycznych oryginalnej stolarki i
w kolorystyce istniejącej (białe).
Należy zamontować nawiewniki higrosterowalne w górnej części stolarki (w stolarce istniejącej i
projektowanej, o wydajności 30m3/h). W przypadku okien wieloskrzydłowych - nawiewnik należy
zamontować w każdym skrzydle.
Należy wymianę drzwi zewnętrznych z profili PCV oraz jako stalowe techniczne o współczynniku
przenikania ciepła U=1,4 W/(m2*K).
Drzwi wejściowe do budynku głównego (D02) zgodnie z wytycznymi należy poddać renowacji.
2) Docieplenie ścian zewnętrznych.
Docieplenie ścian zewnętrznych metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO) styropianem samogasnącym
EPS 80-036 o grubości 15 cm – współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 [W/m2*K].
wraz z wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego gładkiego malowanego farbą silikonową
oraz częściowo z cegły licówki w kolorze cegły istniejącej. Ościeża oraz nadproża należy docieplić
styropianem o grubości 3cm.
Docieplenie ścian cokołowych j. w., lecz styrodurem o grubości 15 cm.
Kolorystyka elewacji zgodna z projektem budowlanym.
3) Docieplenie cokołów i ścian fundamentowych:
Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie z hydroizolacją pionową budynków głównych (nr 1 i nr 2 – wg
schematu Zał. 16-9) styropianem ekstrudowanym o gr.15cm do poziomu ław fundamentowych
współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,035 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. 1520 cm. Na widoczne fragmenty cokołu ścian cokołowych nałożyć tynk mineralny pomalowany 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.
Kolorystyka elewacji zgodna z projektem budowlanym.
4) Docieplenie dachu/stropodachu:
a) ocieplenie stropu wewnętrznego nad ostatnią kondygnacją w budynku głównym (nr 2) wełną
mineralną o grubości 10 cm λ≤ 0,035 W/m2*K układanej luzem
b) ocieplenie stropu wewnętrznego nad ostatnią kondygnacją w budynku głównym (nr 1) wełną
mineralną o grubości 16 cm λ≤ 0,035 W/m2*K z wcześniejszym zerwaniem istniejącego deskowania,
usunięciem warstwy polepy oraz ułożeniem płyt OSB 22mm
c) ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku głównego (nr 2) z użyciem granulatu wełny
mineralnej o grubości 11 cm λ≤ 0,039 W/m2*K i stropodachu sali sportowej (nr 4) i łącznika (nr 3)
z użyciem granulatu wełny mineralnej o grubości 10cm λ≤ 0,039 W/m2*K
d) ocieplenie stropu łącznika (nr 3) od spodu warstwą styropianu o grubości 17 cm λ≤ 0,036 W/m2*K.
5) Parapety zewnętrzne.
Parapety zewnętrzne wykonać jako obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,6mm
w kolorze ciemny brąz. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić sylikonem transparentnym lub
bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową. Parapety powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej
50 mm i zakończony okapnikiem, aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody deszczowej.
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6) Drobne elementy elewacyjne.
Drobne elementy wyposażenia elewacji należy wymienić na nowe.
7) Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy.
Należy wymienić na nowe rynny, rury spustów o przekroju zgodnych z istniejącymi oraz opierzenia z
blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,6mm w kolorze ciemny brąz.
8) Prace dodatkowe.
a) Na podstawie oceny stanu technicznego pokrycia dachu budynku głównego (nr 2A) należy wykonać
remont generalny pokrycia dachowego z wymianą wszystkich elementów dachowych oprócz
wykonania docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej, który występuje w projekcie
budowlanym – załączony przedmiar; roboty wycenić na podstawie przedmiaru.
b) 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.
c) Po wykonaniu wyprawy należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe LED.
d) System docieplenia musi być klasyfikowany jako wyrób niepalny, niekąpiący i nieodpadający pod
wpływem ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwiązania systemowego posiadającego
aprobatę ITB zapewni właściwa ochronę przeciwpożarową ocieplenia.
e) Kraty zamontowane w oknach budynku należy zdemontować na czas wykonywania robót
izolacyjnych, wymiany okien, oczyścić, pomalować i zamontować ponownie.
3. Roboty elektryczne:
Instalacja odgromowa.
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:
Budynek zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozdzielnie znajduje się w piwnicy budynku. Przewody
wykonane są z rur stalowych czarnych bez szwu. Instalacja jest w złym stanie technicznym, grzejniki żeliwne
oraz płytowe bez zaworów i głowic termostatycznych oraz zaworów odcinających na powrocie.
Projektuje się kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania z wymianą przewodów, grzejników
wraz z zaworami termostatycznymi, automatycznymi odpowietrznikami na pionach oraz zaworami
podpionowymi. Rurociągi wykonać z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT łączone poprzez złączki
zaprasowywane. Przewidziano 3 obiegi grzewcze - 2 dla potrzeb budynku oraz osobny dla sali gimnastycznej.
W miejscach przejść przez przegrody powinny być osadzone tuleje osłonowe z tworzyw sztucznych, które należy
wypełnić materiałem elastycznym. Przejścia przez przegrody rozdzielające strefy pożarowe należy wykonać
materiałami posiadającymi odpowiednie atesty. Przewody prowadzić w bruzdach, przewody poziome w
piwnicach zabudować płytą g-k. W Sali sportowej przewody prowadzić przy ścianie w zabudowie, natomiast
wejście do budynku Sali poprzez istniejący kanał ciepłowniczy. Projektuje się rozdzielacz instalacji centralnego
ogrzewania z rur z blachy nierdzewnej o długości 1,4m i średnicy Dn100. Poszczególne obiegi grzewcze
wyposażyć w zawory odcinające na zasilaniu oraz zawory regulacyjne na powrocie. Dodatkowo zamontować
manometry i termometry tarczowe.
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym oraz dolnym. Przed zamontowaniem nowych
grzejników, należy wykonać remont powierzchni ścian znajdujących się za istniejącymi grzejnikami. Grzejniki
należy ustawić na wspornikach i przymocować do ściany uchwytami. Na gałązkach zasilających przy grzejnikach
z podejściem bocznym montować zawory termostatyczne kątowe z nastawą wstępną oraz głowice
termostatyczne z wbudowany czujnikiem temperatury oraz bezpiecznikiem mrozu. Dodatkowo na powrocie
montować zawór odcinający kątowy.
W celu ciągłego automatycznego równoważenia instalacji przy zmiennym obciążeniu, zaprojektowano regulator
przepływu na przewodzie powrotnym oraz zawór regulacyjny na przewodzie zasilającym. Dodatkowo na
przewodzie powrotnym zamontować zawór odcinający. Odpowietrzenie odbywać się będzie przez automatyczne
zawory odpowietrzające z kulowym zaworem odcinającym. Odwodnienie zaprojektowano w najniższych
punktach instalacji.
Przed zakryciem przewodów, wykonaną instalację należy napełnić wodą, odpowietrzyć, przepłukać i
przeprowadzić próbę ciśnienia. Następnie należy wykonać izolację cieplną rurociągów w pomieszczeniach
nieogrzewanych na poziomie piwnic stosując otuliny z pianki poliuretanowej. Materiał zastosowany do izolacji
powinien być niepalny lub zapalny samo gasnący i nierozprzestrzeniający ognia.
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
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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 zobowiązany jest koordynować prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych w
zakresie mocowania konstrukcji paneli do połaci dachowej oraz uszczelnienia pokrycia dachowego po
robotach montażowych. Roboty związane z montażem paneli fotowoltaicznych będą przedmiotem
odrębnego postępowania. Wykonawca robót budowlanych udzieli gwarancji na szczelność pokrycia
dachowego z zamontowaną konstrukcją nośną paneli.

4)

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

5)

Na grzejnikach należy zamontować nowe drewniane obudowy.

6)

Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiązek pozostawić pomieszczenia
wysprzątane.

7)

Na czas prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych należy teren budowy zabezpieczyć ogrodzeniem
tymczasowym.

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
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
- załącznik 16-1,
2) Audyt
- załącznik 16-2,
3) STWIOR branża budowlana
- załącznik 16-3,
4) Projekt budowlano – wykonawczy - branża sanitarna – c.o. - załącznik 16-4,
5) STWIOR – c.o.
- załącznik 16-5,
6) Zgłoszenie robót
- załącznik 16-6,
7) Ocena techniczna stanu dachu na bud. głównym
- załącznik 16-7,
8) Przedmiar na remont dachu
- załącznik 16-8,
9) Schemat oznaczenia budynków SOSW
- załącznik 16-9,
10) Opinia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - załącznik 19-10.
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