Załącznik nr 15

OPIS ZAKRESU ROBÓT I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
UWAGA!!! Prace realizowane będą na czynnym obiekcie. Warunkiem podstawowym jest
utrzymanie możliwości funkcjonowania obiektu. Zamawiający nie wyraża na prace
równocześnie na elewacji frontowej i elewacji od strony placu. Zakres prac na elewacji
frontowej winien być realizowany segmentami, aby utrzymać możliwość użytkowania
części stanowisk bojowych.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne
pozwolenia i zgody niezbędne do realizacji prac budowlanych w tym pozwolenia na zajęcie
pasa drogowego itp.
Kontrakt jest ryczałtowy. Obmiary podane przez zamawiającego mają jedynie funkcje
pomocniczą. Wykonawca na podstawie materiałów przedstawionych przez Zamawiającego
oraz na podstawie wizji lokalnej zobowiązany jest podać cenę ryczałtową, za którą wykona
całe zamówienie z materiałów określonych przez Zamawiającego w specyfikacji. Materiały
stosowane do wykonywania na kontrakcie powinny mieć:
 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych
do wykonania prac.
Przy pracach związanych z termomodernizacją należy przewidzieć docieplenie ścian, szpalet
okiennych, ścian fundamentowych oraz docieplenie od strony wewnętrznej ściany
o znaczeniu historycznym, jak również docieplenia poddasza (budynek główny), docieplenia
dachu (budynek magazynowo‐garażowy), wymiana instalacji CO, montaż kolektorów wraz
z wymiennikiem pojemnościowym dla zakresu budynku głównego, zabudowa grzejników
z medium wodnym oraz wykonanie instalacji gazu dla budynku magazynowo‐garazowego.
Przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych wykonawca zobowiązany jest przedstawić
propozycje kolorystyki (dla budynku magazynowo‐garazowego, budynek główny
w nawiązaniu do kolorystyki i założeń projektu zaopiniowanego przez konserwatora
zabytków).
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wszelkich obróbek blacharskich występujących na
elewacji, jak również pozostała cześć budynku winna zostać wykonana w identycznych
rozwiązaniach materiałowych – rynny aluminiowe systemu kolor antracyt lub jasno szary,
kompletnego oblachowania z blachy aluminiowej minimum gr 0,7mm (blacha dedykowana
przez producenta do pokrycia na rąbek stojący,), zabudowa instalacji odgromowej
z wyprowadzeniem zwodów do punktów 0,5m ponad poziom gruntu oraz wykonaniem sond.

Po wykonaniu prac dociepleniowych ( w szczególności po izolacji murów fundamentowych)
należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.
Bramy wskazane w załącznikach wykonać jako mechaniczne panelowe (system bram
przemysłowych) z możliwością otwierania awaryjnego w trakcie braku zasilania.
Zabudowane bramy nie mogą zawężać światła otworu w murze (konieczny montaż
zewnętrzny na przekładce termicznej). Bram z racji pełnionej funkcji (wyjazd bojowy‐ dotyczy
bram w budynku głównym) winna się otwierać szybko.
Stolarka okienna PCV:
dostarczone stolarka okienna musi być nowa, profile muszą być wykonane z białego
wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowe, kolor biały, grubość ścianki
zewnętrznej profilu PCV min. 2,7 mm, ramy i skrzydła okienne muszą mieć wzmocnienie
stalowe, (profil ocynkowanego), okucia obwiedniowe z możliwością mikrowentylacji przy
zamkniętym skrzydle z nierdzewną powłoką gwarantującą szczelność zgodnie z aprobatą
techniczną na okucia i certyfikatem ITB zgodności na okucia, klamka w skrzydle
zamontowana niesymetrycznie umożliwiające wygodne otwarcie z poziomu podłogi dla
osoby o wzroście 160cm, współczynnik infiltracji powietrza musi spełniać wymogi zawarte w
normie PN‐91/B‐ 02020, spełnione muszą być wymogi izolacyjności akustycznej –
współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej nie gorszy niż Rw 30dB, okna muszą spełniać
wymogi szczelności na przeciekanie wody opadowej, okna muszą spełniać wymagania
sztywności skrzydła przy obciążeniu statycznym i dynamicznym prostopadle do płaszczyzny i
w płaszczyźnie pionowej sprawdzane w badaniach wg BN‐75/7150‐03, nośność okuć 130 kg,
Ślusarka:
dostarczone ślusarka drzwiowa i fasadowa musi być nowa, profile systemu powinny spełniać
wymagania termiczne dla grupy materiałowej 2.1 wg DIN 4108 – kolor szary – RAL 9006,
uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863, współczynnik infiltracji powietrza
musi spełniać wymogi zawarte w normie PN‐91/B‐ 02020, Współczynnik przenikania ciepła
zgodny z SIWZ, szyby muszą spełniać wymagania norm PN‐97/B‐13073 i BN‐89‐6821‐02,
spełnione muszą być wymogi izolacyjności akustycznej – współczynnik izolacyjności
akustycznej właściwej nie gorszy niż Rw 30dB,
W załączniku zamawiający przedstawił zestawienia ilościowe (zestawienie poglądowe,
wykonawca dokona dokładnego oszacowania we własnym zakresie) dla przedmiotowego
zadania. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na niedokładności pomiarów w
materiałach przekazanych przez Zamawiającego.
Dla zakresu prac związanych z wymianą grzejników, zaworów, rurarzu i okien koniecznym
jest wykonanie prac malarskich wewnętrznych polegających na odnowieniu powłoki
malarskiej na całej ścianie po uprzednim uzupełnieniu ubytków po zrealizowanych pracach
instalacyjnych i budowlanych.
Dla zakresu robót instalacji CO i CWU należy przewidzieć wymianę instalacji poprzez
zabudowę nowych urządzeń i przewodów wraz z izolacją przewodów (w zakresie wymiany
rurarz wraz z zaworami dla instalacji CWU, dla zakresu CO wymiana grzejnika i montaż
zaworów termostatycznych wraz z zabudowa zaworów odcinających – możliwość zdjęcia

grzejnika na czynnej instalacji, na grzejnikach zamontowane odpowietrzniki), jak również
wymiana rurarzu instalacji CO wraz z montażem zaworów podpionowych oraz zaworów
odcinających. Dla wykonanej instalacji CO należy dokonać nastawów na podstawie uprzednio
wykonanych obliczeń (w gestii wykonawcy). Instalacje – przewody wykonać w technologii
Wagin Tigris Alupex (lub równoważne). Wszystkie elementy musza pochodzić z jednego
systemu od jednego systemodawcy.
Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac
termomodernizacyjnych w budynkach głównym i magazynowo‐garażowym Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, a w szczególności na (wskazano
w rozbiciu na poszczególne budynki):
Budynek główny:
 Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem płyt
styropianowych o wsp. przewodności cieplnej l = 0,038 W/mK, warstwą o grubości 13
cm. Należy także wykonać ocieplenie ościeży z użyciem styropianu o grubości min. 3
cm. W strefie przy gruncie wykonać cokół wg. dokumentacji projektowej
(dopuszczalne rozwiązana równoważne)
 Należy także wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji zabytkowej od
wewnątrz z użyciem bloczków Multipor o wsp. przewodności cieplnej l = 0,045
W/mK, warstwą o grubości 16 cm. Preferowane będzie rozwiązanie, które będzie
redukowało grubość docieplenia z uwagi na właściwości użytkowe np. płyty
Eurothane G z wyprawą od środka – warunkiem jest dotrzymanie spełnienia efektu
ekologicznego dla realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 Dodatkowo należy dokonać odkrycia ścian poniżej gruntu w podpiwniczonej części
budynku i wykonać ich izolację cieplną i przeciwwilgociową oraz ocieplić daszek na
elewacji zachodniej (od ul. Strażackiej).
 Należy wykonać ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem poprzez ułożenie
płyt z wełny mineralnej o wsp. przewodności cieplnej nie większym niż l = 0,039
W/mK warstwą o grubości 16 cm.
 Należy zdemontować istniejąca okna z PCV, a następnie zamontować nowe okna
energooszczędne wraz z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie.
Współczynnik U dla okien nie powinien być większy niż U=1,3 W/m2K.
 Należy zdemontować stare bramy garażowe, a następnie zamontować nowe bramy z
rdzeniem z pianki poliuretanowej. Współczynnik U dla bram nie powinien być większy
niż U=1,3 W/m2K. (7 sztuk od strony frontowej, 3 od strony placu)
 Należy zdemontować stare grzejniki oraz przewody rozprowadzające intalacji c.o.,
a następnie zamontować nowe rury rozprowadzające wraz z izolacją
w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz nowe grzejniki płytowe wraz z zaworami
termostatycznymi.
 Należy zamontować na dachu budynku układ kolektorów słonecznych płaskich
o łącznej powierzchni ok. 20 m2 wraz z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności ok.
1000 litrów oraz niezbędnym oprzyrządowaniem.
Budynek magazynowo‐garażowy:
W ramach wskazanego wariantu I przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać
następujące prace:



Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem płyt
styropianowych o wsp. przewodności cieplnej l = 0,04 W/mK, warstwą o grubości 13
cm.
 Należy także wykonać ocieplenie ościeży z użyciem styropianu o grubości min. 3 cm.
 Należy wykonać ocieplenie stropodachów poprzez ułożenie od zewnątrz płyt
styropapy o wsp. przewodności cieplnej nie większym niż l = 0,036 W/mK warstwą o
grubości 17 cm wraz z warstwą papy termozgrzewalnej.
 Należy zdemontować stare bramy garażowe, a następnie zamontować nowe bramy z
rdzeniem z pianki poliuretanowej. Współczynnik U dla bram nie powinien być większy
niż U=1,3 W/m2K. (7 sztuk )
 Należy zdemontować stare drzwi, a następnie zamontować nowe. Współczynnik U
dla drzwi nie powinien być większy niż U=1,3 W/m2K. (2 sztuki)
 Należy zastąpić ogrzewanie elektryczne ogrzewaniem gazowym. W tym celu należy
podłączyć budynek do sieci gazowej oraz zamontować kocioł gazowy i instalację
rozprowadzającą z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne. Dodatkowo
należy zamontować komin z blachy kwasoodpornej i wykonać próbę szczelności oraz
regulację instalacji (zakres opisany w PFU).
Uwaga: Dla ścian ocieplonych przed wykonaniem nowego ocieplenia należy usunąć
istniejącą warstwę izolacji.

Budynek główny
1

Ocieplenie ścian zewnętrznych stryopianem:
‐ o gr. 13 cm, U=0,247 (W/m2*K), λ≤0,040 (mK/W)
‐ o gr. 16 cm, U=0,230 (W/m2*K), λ≤0,040 (mK/W)(zabytkowa)

m2

~1 040

2

Ocieplenie stropu nieocieplanego wełną mineralną o gr. 16 cm, λ≤0,039 (mK/W)

m2

~324

3

Wymiana bram garażowych na nowe U=1,3 (W/m2*K), 10 szt.

m2

~136

4

Wymiana okien na PCV U=1,3 (W/m2*K), 37.szt. wraz ze zmianą lokalizacji zabudowy przegrodzie

m2

~94

5

Montaż kolektorów słonecznych o łącznej mocy 14,1 kW (11 szt.) wraz z zasobnikiem ciepłej wody o
poj. 1000 litrów (powierzchnia absorbera około 20m2)

m2

~20,00

6

Modernizacja instalacji c.o. ‐ wymiana rur c.o. wraz z izolacją przewodów, grzejników z zaworami
termostatycznymi ‐ 57 szt.. – kubatura ogrzewanych pomieszczeń ~ 4320m3

Kpl.

1

7

Wymiana oświetlenia na energooszczędne o łącznej mocy 1.119 kW

Punkty
świetlne

67

Budynek magazynowo‐garażowy
Ocieplenie ścian zewnętrznych stryopianem:
1 ‐ o gr. 13 cm, U=0,250 (W/m2*K), λ≤0,040 (mK/W)
‐ o gr. 13 cm, U=0,244 (W/m2*K), λ≤0,038 (mK/W)
Ocieplenie stropodachu przez ułożenie płyt styropapy
2 ‐ o gr. 17 cm, λ≤0,036 (mK/W)
‐ o gr. 17 cm, λ≤0,036 (mK/W).
3 Wymiana bram garażowych na nowe U=1,30 (W/m2*K), 7 szt.
4 Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe U=1,30 (W/m2*K),2 szt.
Modernizacja instalacji c.o. ‐ grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne ( 41 szt.), wykonanie próby
5
szczelności i regulacja instalacji
Montaż kotła gazowego o mocy ok.20 kW (dwufunkcyjny)
6
szczegółowy opis zostanie podany po opracowaniu projektu

m2

~526

m2

~446

m2
m2

~26
~3,50

Kpl

1

Kpl

1

UWAGA:
 Dla budynku głównego Zamawiający zamieszcza dokumentacje uzgodnioną z konserwatorem zabytków.
Dla zagadnień związanych ze spełnieniem efektu ekologicznego pierwszeństwo ma opis zakresu prac, natomiast pod względem
kolorystyki i ilości bram opracowanie projektowe.
W zakresie modernizacji CO ‐ Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne w zakresie prowadzenia tras oraz ewentualnej wymiany
grzejników na nagrzewnice.
W zakresie CWU – Zamawiający oczekuję przedłożenia do akceptacji rozwiązania preferowanego przez Wykonawcę
 Dla zakresu budynku garażowo‐magazynowego Zamawiający przekazuje inwentaryzację budynku. Wykonawca we własnym zakresie
dokona przeliczenia zakresu prac przed złożeniem oferty.

Dokumentacja zdjęciowa dla zobrazowania zakresu prac i miejsca realizacji

