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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie
z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84
w technologii tradycyjnej. Inwestycja będzie wykonana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31-05-2021 w tym: opracowanie
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę do 31-12-2019 , realizacja robót
od 01-01-2020 do 30-04-2021 z zakończeniem robót budowlanych, a z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie do 31-05-2021r
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
1.2.1.Charakterystyka zakresu robót budowlanych:
Nowo przeprojektowany obiekt będzie pełnił funkcję przedszkola w Mikołowie, ul. Kownackiej
1. Teren projektowanej inwestycji obejmuje działkę oznaczoną symbolem 2443/84 obręb
Mikołów. Działka o powierzchni 7223,0 m2 zlokalizowana jest przy ulicy Kownackiej 1. Teren
zagospodarowany budynkiem przedszkola publicznego nr 11 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
związaną z funkcją obiektu. Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
Teren jest ogrodzony. Wjazd i wejście na teren przedszkola jest od strony ul. Kownackiej.
Od strony wschodniej, zachodniej i południowej parcela 2443/84 graniczy z działkami
zabudowanymi budynkami mieszkalnymi-jednorodzinnymi. Budynek istniejącego przedszkola
zlokalizowany jest w centralnej części parceli. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej
zabudowy jest płaski, natomiast w narożniku północno-wschodnim i południowo-zachodnim
występują skarpy i nachylenia terenu, które są prawdopodobnie efektem prowadzonych
deniwelacji w okresie budowy przedmiotowego obiektu. Istotnym elementem zagospodarowania
przestrzeni jest średniowysoka i wysoka zieleń: drzewa liściaste i zimno zielone, krzewy oraz
zieleń niska (trawniki). Południowa i zachodnia część działki jest zagospodarowana placem
zabaw dla dzieci. Panują w tej strefie znakomite warunki naświetlenia światłem słonecznym już
od godzin przedpołudniowych, do późno popołudniowych. Naturalnym ekranowaniem przed
nadmierną operacją światła słonecznego są występujące tu wysokie drzewa, a ewentualne silne
wietrzenie jest niwelowane przez sąsiadujące zabudowania.
Zaleca adaptację polegającą na całościowej przebudowie z rozbudową Przedszkola
nr 11 w oparciu o nowe technologie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (link
do uchwały
http://bip-arch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_uchwaly_20041228_xxix_437)
i (link do wyrysu http://bip-arch.mikolow.eu/zalaczniki/mpzp_centrum_6.pdf)
Istniejące uzbrojenie terenu:
 sieć wodociągowa w pasie drogowym ulicy Kownackiej wraz z przyłączeniem
do istniejącego budynku;
 kanalizacja sanitarna w pasie drogowym ulicy Kownackiej wraz z przyłączeniem
do istniejącego budynku;
 kanalizacja deszczowa ogólnospławna k400 w pasie drogowym ulicy Kownackiej wraz
z przyłączeniem do istniejącego budynku;
 sieci kablowe podziemne eANN z przyłączeniem kablowym do budynku oraz oświetlenie
terenu;
 kable teletechniczne z przyłączeniem do budynku;
 sieć gazowa (gaz ziemny) gA z przyłączeniem do budynku;
 sieć cieplna cA z przyłączeniem do budynku (niskie parametry).

Istniejący budynek jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym częściowo
podpiwniczonym. Składa się z 5. wzajemnie oddylatowanych segmentów. Budynek przedszkola
został wykonany w 1980 roku w oparciu o rozwiązania typowego projektu C-40 wykonanego
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej w Wołominie.
Budynek od stanu zerowego wykonany jest z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci
elementów prefabrykowanych – Z.S.B Ciechanów. Ściany zewnętrzne grubości 18 cm (szkielet
drewniany ocieplony warstwą wełny mineralnej, od wewnątrz wykończony płytami gipsowokartonowymi, od zewnątrz płytami drewnopochodnymi i płytami azbestowo-cementowymi
„Acekol” ok 30% powierzchni ścian zewnętrznych). Ściany wewnętrzne grubości 12 cm ( szkielet
drewniany wykończony płytami kartonowo-gipsowymi i drewnopochodnymi). Niektóre ściany
od strony zewnętrznej wykończono cegłą silikatową gr 12 cm na wys. 2,0 m. Stropodachy
wykonane z dźwigarów drewnianych wykończonych (od spodu płyta gipsowo-kartonowa
na ruszcie drewnianym, paroizolacja z folii, wełna mineralna gr 15 cm, pustka powietrza, sklejka
gr 22 mm w spadku na dźwigarach, 5 x papa na lepiku. Stolarka okienna drewniana, a częściowo
pcv, stolarka drzwiowa drewniana i pcv.
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku wynosi 948,20 m2, kubatura – 3781,0 m3,
Powierzchnia użytkowa piwnic- 121,9 m2, powierzchnia użytkowa parteru – 794,3 m3.
Przewiduje się adaptację polegającą na przebudowie z rozbudową budynku przedszkola
jednokondygnacyjnego modułowego w technologii tradycyjnej w miejscu istniejącego
z rozbudową o salę wielofunkcyjną do zajęć ruchowych i gimnastycznych. Przedszkole ma być
publiczne sześciooddziałowe parterowe o powierzchni zabudowy ok 1255,0 m2. Przewiduje się
sześć sal zajęciowych dla oddziałów max 25 osobowych (150 dzieci), gdzie każda sala zajęć ma
być z zapleczem sanitarnym i magazynkiem stanowiąca jeden moduł stanowiący oddylatowany
segment połączony komunikacyjnie i funkcjonalnie. Należy przewidzieć możliwość w przyszłości
o rozbudowę następnego modułu (czyli jednej sali zajęć z zapleczem sanitarnym i magazynkiem
na pomoce i zabawki ok 95 m2 powierzchni użytkowej). Dodatkowo należy zaprojektować dwie
salki dla potrzeb pracy indywidualnej max dla 4 osób (zajęcia logopedyczne, językowe,
z psychologiem itp.), pokój dyrektora i sekretariatu oraz szatnie na 175 dzieci i salę gimnastyczną
wielofunkcyjną która ma pełnić funkcję dla organizowania imprez okolicznościowych, występów
gościnnych itp. Blok żywieniowy oraz administracyjny przewidzieć w osobnej wyodrębnionej
strefie obiektu uwzględniając możliwość przygotowania posiłków dla ok. 175 dzieci, przewiduje
się, że ilość personelu to ok 41 osób (nauczyciele-20 os, pomoc nauczyciela 6 os, administracja
3 os, woźne oddziałowe 7os, pracownicy kuchni 4 os, konserwator 1 os). W piwnicach
przewidzieć funkcje gospodarcze, techniczne i pomocnicze. Powierzchnię użytkowa
projektowanego przedszkola przewiduje się o wielkości ok. 1213,0 m2.
Budynek przedszkola wyposażony zostanie w następujące instalacje i systemy:


instalację centralnego ogrzewania zasilaną z miejscowej kotłowni gazowej;



alternatywnie węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej (niskie parametry są doprowadzone
do istn. Budynku);









instalację kotłowni gazowej dla ogrzewania budynku i c.w.u.;
instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją;
instalację zimnej i ciepłej wody wraz z instalacją solarną do jej podgrzewania;
instalację kanalizacji sanitarnej;
instalację kanalizacji deszczowej;
instalację wewnętrzną gazu ziemnego;
instalację hydrantową wewnętrzną;













instalację oświetlenia ogólnego LED, gniazd wtyczkowych ogólnych i zasilających
urządzenia technologiczne, siłową , oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego;
odgromową;
instalację systemu sygnalizacji pożaru;
instalację dozoru wizyjnego – wewnętrzna i zewnętrzna;
instalację alarmową;
instalację komputerową;
instalację domofonową – wideofon;
instalację kontroli dostępu do budynku;
instalację oświetlenia zewnętrznego terenu;
kanalizacji teletechnicznej;
przyłącza energetycznego.
1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do zaprojektowania, wykonania i dopuszczenia
do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym między innymi wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej do celów projektowych, przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie
zagospodarowania placu budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wykonanego budynku i zagospodarowania terenu działki.
Wykonać nowe ogrodzenie panelowe działki z bramą przesuwną i furtką. Na zachód i południe
od projektowanego budynku teren parceli o powierzchni ok. 700 m2 przyporządkować funkcji
placu zabaw dla 150 dzieci. W rejonie wjazdu na parcele przewidzieć plac parkingowy i tzw.
strefę wejścia głównego o powierzchni ok 400 m2 tj. chodniki, podjazd dla osób
niepełnosprawnych, zadaszenie dla kontenerów na odpady komunalne umożliwiające wstępną
segregację odpadów (szkło, plastik, metal, papier), a wokół ścian zewnętrznych przewidzieć
obwodowo utwardzone trakty piesze ok. 350 m2
W strefie wejścia przewidzieć roboty deniwelacyjne polegające na korekcie ukształtowania terenu
placu parkingowego i wejścia głównego.
W strefie placu zabaw przewidzieć urządzenia do zabaw i rekreacji dla 150 dzieci. Nawierzchnię
w strefie bezpiecznej przewidzieć jako syntetyczna elastyczna odpowiednia do wysokości
swobodnego upadku. Dodatkowo pod warunkiem możliwości powierzchniowej działki
przewidzieć boisko o wym 10x18 m do piłki nożnej dla przedszkolaków.
W bloku żywieniowym przewidzieć wyposażenie pomieszczeń w urządzenia i meble
gastronomiczne.
Wszystkie pomieszczenia technologiczne, magazynowe oraz sale zajęć wyposażyć w wentylację
mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją i klimatyzacją.
Dla projektowanego budynku przedszkola należy zaprojektować i zastosować instalację solarną.
Instalacja solarna ma za zadanie podgrzać c.w.u o pojemności zasobnika ok 800 dm3.
Wielkość zasobnika c.w.u. należy obliczyć na podstawie zapotrzebowania budynku w c.w.u.
1.2.3. Zestawienie działek geodezyjnych: działka nr 2443/84 , ul. Kownackiej 1,
43-190 Mikołów
Obecne zagospodarowanie działki nr 2443/84 o powierzchni 0,7223 ha:
 budynek przedszkola o powierzchni zabudowy 948,2 m2;

 na działce znajduje się plac zabaw z zabudowanymi urządzeniami;
 na działce znajdują tereny utwardzone kostka betonową ok. 350 m2;
 na działce znajdują się przyłącza instalacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody pitnej
i p-poż, przyłącze sieci cieplnej (niskie parametry), przyłącze instalacji gazowej,
przyłącze instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
 na działce znajduje zieleń wysoka drzewa liściaste, krzewy oraz zieleń niska trawniki.
1.2.4. Ukształtowanie terenu:
Na obszarze inwestycji występują duże spadki terenu. Teren w obrębie działki zniwelowany pod
istniejącą zabudową do jednego poziomu. Na działce występują różne skarpy, które są porośnięte
zielenią niska i wysoką. Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego wymagać może uzyskania zgody
na wycinki zieleni kolidującej z Inwestycją (o ile taka sytuacja nastąpi).
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
1.3.1. Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i adaptacji, przebudowy
i rozbudowy budynku przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1, musi
spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania (link do uchwały http://biparch.mikolow.eu/content/show.php?pg=_uchwaly_20041228_xxix_437) i (link do wyrysu
http://bip-arch.mikolow.eu/zalaczniki/mpzp_centrum_6.pdf);



Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.);
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);
Rozporządzenia 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 2004 r. Nr 202, poz. 2072);
Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003 r.
Nr 229, poz.2275 ze zm.);
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia
pojazdami;
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciążenia technologiczne i montażowe;
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości;
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem;
PN-80/B-02010/AZ1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem;
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem;
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne
i projektowanie;
PN-81/B-0300 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;





















PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia;
PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań;
PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek;
PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni;
PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji;
PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie
krytycznej wysokości upadku.






1.3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne
– niezbędne do zaprojektowania z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonania
przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
1.3.3. W zakres obowiązków wykonawcy na etapie realizacji robót:
Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych z kolorystyką z uzyskaniem akceptacji przez
Zamawiającego. Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej z uzyskaniem
pozwolenia na budowę.
Wykonanie własnego zaplecza budowy wraz zapewnieniem energii elektrycznej i wody do celów
budowy, wywóz i utylizacja gruzu. Odwóz nadmiaru gruzu i ziemi reguluje Ustawa o odpadach
z dnia 14.12.2012 (Dz.U. z 2013 r poz 21 z późn. zm.). Wchodzi również wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie
oraz dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, protokoły z prób i pomiarów, świadectwo
charakterystyki energetycznej itd.). Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz
z wykonaniem oznakowania ewakuacyjnego oraz pożarowego a także w wyposażenie obiektu
w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty itp.).

1.3.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:











koncepcję projektową wraz z kolorystyką do akceptacji – 2 egz.
wizualizację budynku i zagospodarowania terenu
– 2 egz
projekt budowlany i wykonawczy branży architektoniczno-budowlanej wraz
ze wszystkimi branżami oraz zagospodarowaniem terenu i małej architektury – 5 egz.
pozwolenie na budowę
- 1 egz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
– 2 egz
kosztorysy inwestorskie (wszystkie branże)
– 2 egz
przedmiary robót (wszystkie branże)
– 2 egz
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
– 1 egz
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
– 2 egz
świadectwo charakterystyki energetycznej
– 2 egz

Całość opracowań wykonać w formie elektronicznej na płycie CD w formatach PDF, DWG
i dodatkowo kosztorysy w .ath

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować:
 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej działki do celów projektowych
 rozwiązanie projektowe wraz z kolorystyką przedłożone do zatwierdzenia przez
Zamawiającego
 projekt zagospodarowania działki wraz z placem zabaw, dojazdów i wejść oraz
ogrodzeniem
 przystosowanie instalacji wod-kan i gazu do obowiązujących przepisów z wymianą
instalacji, przyborów i armatury, a także projekt instalacji solarnej
 dostosowanie instalacji przeciwpożarowej dla całego obiektu przedszkolnego
 wymianę bądź przesunięcie trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej
 zaprojektowanie
instalacji
wentylacyjnej
mechanicznej
nawiewno-wywiewnej
z rekuperacją i klimatyzacją
 rozwiązanie projektowe modernizacji kotłowni
 rozwiązanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania
 rozwiązanie projektowe instalacji elektrycznej wraz z przyłączem energetycznym od
skrzynki złączowo-pomiarowej energetyki,
 rozwiązanie projektowe oświetlenia zewnętrznego terenu
 rozwiązanie projektowe niskoprądowych instalacji; komputerowej, telefonicznej,
videodomofonowej, CCTV, kontroli dostępu do budynku, systemu sygnalizacji pożaru
 uzyskanie pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie
zgłoszenia robót bądź ewentualnie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii innych
organów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz przekazanie ich
Zamawiającemu
 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wydane przez Starostwo Powiatowe
w Mikołowie
1.3.5. Inne uwarunkowania.


Po podpisaniu umowy zostanie Wykonawcy dostarczone pełnomocnictwo i oświadczenie
zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.



Powstałe w trakcie wykonywania robót:
 materiały pozyskane z rozbiórki ( gruz budowlany, płyty azbestowo, cementowe, pap,
wełna mineralna, folie itp.) Wykonawca wywiezie i zutylizuje na koszt Wykonawcy
przedstawiając Zamawiającemu stosowne dokumenty
 nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie działki, lub odwieziony na koszt
Wykonawcy;


uzyskania zgody na wycinki zieleni kolidującej z Inwestycją (o ile taka sytuacja
nastąpi).

 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów
BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia
terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy
uporządkować teren.
 dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
wymienionymi w pkt 1.3.1.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
1.4.1.Informacje ogólne.
Budynek przedszkola będzie placówką oświatową w Mikołowie, ul. Kownackiej 1. Będzie
to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy, częściowo podpiwniczony, o powierzchni użytkowej
ok. 1213,0 m2.
Z uwagi na swoje przeznaczenie, większą część powierzchni będą zajmować pomieszczenia
dydaktyczne – sale zajęć, sala gimnastyczna wielofunkcyjna. Oprócz tego w budynku będą
pomieszczenia sanitarne dla dzieci (wyposażone w wc, wc dla niepełnosprawnych, umywalki),
szatnie dla dzieci, biurowe (pokój logopedy, intendenta, pokój dyrektora i sekretariat) socjalne dla
personelu przedszkola,oraz techniczne (magazyny, pomieszczenia gospodarcze, rozdzielnia itp.).
Blok żywieniowy oraz administracyjny w wyodrębnionej strefie obiektu. Dopuszcza się
w piwnicach funkcje gospodarcze, techniczne i pomocnicze. Na dachu panele solarne .
Obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku, szerokość przejść
i komunikacji wewnętrznej, drzwi do pomieszczeń, a także toalety zostaną zaprojektowane
zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mając
na uwadze zapewnienie pełnej dostępności do wszystkich pomieszczeń dla osób
niepełnosprawnych.
Zapewnienie wyjść ewakuacyjnych oraz ochrona przeciwpożarowa budynku zostanie opracowana
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz wymaganiami Prawa
Budowlanego.
1.4.2. Opis ogólny zadania inwestycyjnego.
W ramach przedmiotu zamówienia należy:
 wykonać opracowanie projektowe na adaptację polegającą na przebudowie
z rozbudową przedszkola oraz uzyskanie pozwolenie na budowę
 rozebrać elementy istniejącego budynku kolidującego z nowymi rozwiązaniami
przedszkola wraz z wywozem i utylizacją odpadów
 wybudować nowy budynek przedszkola z wyposażeniem urządzeń i mebli
technologicznych bloku żywieniowego wraz z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie
 wymienić ogrodzenie
 wykonać zagospodarowanie działki z chodnikami, tarasami, dojściami
oświetleniem zewnętrznym oraz wykonaniem nowego placu zabaw
1.4.3. Opis urządzeń i sprzętu:


wyposażenie urządzeń technologicznych kuchni dobrać pod względem wymiarowym
i przepisów sanitarnych meble ze stali nierdzewnej i urządzenia gastronomiczne
do pomieszczeń; magazynu obróbki jaj, zmywalni naczyń i wydawania posiłków, kuchniobróbka termiczna, obróbka wstępna, magazynu produktów suchych, magazynu zasobów,
magazynu kiszonek, magazynu urządzeń chłodniczych, magazynu warzyw i owoców,
składu porządkowego.



pomieszczenia sanitarne wyposażyć w muszle wiszące dostosowane do wieku
przedszkolaków ze spłuczkami zabudowanymi w ścianie, umywalki zamontowane na
wysokości dostosowanej do wieku przedszkolaków, lustra zamontowane w ścianach
z płytek, kabiny wc i natrysków systemowe HPL.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
Budynek winien posiadać na okres gwarancji minimum 5 lat
2.1.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń:



zamontowane urządzenia powinny posiadać karty gwarancyjne na okresy udzielone
przez danych producentów;



obiekt powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów;



obiekt powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa
określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów;



wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania muszą być fabrycznie nowe
i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające
akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych
wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi
Normami;



wykonawca winien w okresie gwarancyjnym serwisować na swój koszt wszystkie
zamontowane urządzenia zgodnie z ich warunkami gwarancji.

2.1.2. Wymagania dla urządzeń i nawierzchni placu zabaw

Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom przedszkolnym
różnych grup wiekowych oraz o różnym stopni sprawności fizycznej i intelektualnej.
Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy,
pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności
pokonywanie przeszkód, wspinanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.). Urządzenia powinny być
zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki
wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki itp.).
Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być
wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz
warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym
bezpieczeństwie produktów.
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie
nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany
do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:






PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysokości upadku.

Nawierzchnie pod urządzeniami w strefie bezpiecznej winny być przepuszczalne dla wody
i amortyzujące upadki.
2.1.2.1. Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykończenia
Dach. Dachy zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Ściany. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe – warstwa konstrukcyjna z bloczków + warstwa
izolacji termicznej zgodnie z aktualnym współczynnikiem przenikania na rok 2020. Ściany
wewnętrzne konstrukcyjne i działowe murowane. Strop ceramiczny gęstożebrowy,
żelbetowy lub inny spełniający przepisy ppoż.
Tynki. Powierzchnie ścian i sufitów wykończyć poprzez maszynowe nałożenie gotowych tynków
cementowo-wapiennych lub gipsowych. Tynki zewnętrzne wykonać jako
cienkowarstwowe systemowe silikatowo-silikonowe.
Okna i drzwi zewnętrzne. W zakresie inwestycji przewiduje się stolarkę okienną i drzwi
zewnętrznych - aluminiowe spełniające wymagania w zakresie przenikalności cieplnej na
rok 2020, szklone szybami zespolonymi i bezpiecznymi z nawiewnikami higroskopijnymi.
Okna w salach zajęć winny być wyposażone w żaluzje zewnętrzne sterowane pilotem.
Parapety wewnętrzne przewiduje się z konglomeratu gr 3 cm
Drzwi wewnętrzne. Przewiduje się drzwi wewnętrzne płytowe wzmocnione w okleinie CPL
0,7 mm z ościeżnicami w komplecie, a w pomieszczeniach bloku żywieniowego dodatkowo
zabezpieczone pasami z blachy nierdzewnej.
Podłogi i posadzki. Przewiduje się w korytarzach holach i salach zajęć posadzki z wykładziny
kauczukowej lub pcv gr min 2,5 mm. W pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, blok
żywieniowy wykończone płytkami gresowymi o odpowiedniej antypoślizgowości.
Wykończenie ścian i sufitów. Ściany i sufity malować farbami lateksowymi po wykonaniu
gładzi gipsowych lub sufitów podwieszanych. W sanitariatach i pomieszczeniach bloku
żywieniowego ściany obłożyć glazurą do wys. min 2,0 m.
Ogrodzenie i place zabaw. Ogrodzenie należy wykonać jako systemowe z paneli typu
3D wys 1,5 m oraz cokołu prefabrykowanego żelbetowego wys 25 cm. Panele wykonane
z drutu o średnicy 5,0 mm o oczkach 50x200 mm ocynkowane i malowane proszkowo.
Słupki stalowe min.40x60x3 mm ocynkowane i malowane proszkowo. Do ogrodzenia
dostosować furtkę i bramę przesuwną z napędem elektrycznym uruchamianej na pilot.
Urządzenia placu zabaw wykonać w konstrukcji stalowej ocynkowanej i dwukrotnie
malowanej proszkowo uzupełnionych elementami z płyt HDPE lub HPL oraz z drewna
klejonego odpowiednio impregnowanego, lin z polipropylenu z rdzeniem stalowym,
wszelkich śrub i łączników ze stali nierdzewnej.
Instalacja wod-kan. Instalacja wodna z rur PE, instalacja kanalizacyjna z rur PCV.
W sanitariatach zastosować przybory dostosowane do wieku przedszkolaków, wyposażyć
w muszle wiszące ze spłuczkami zabudowanymi w ścianie, umywalki, wc i natryski
Instalacja solarna. Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów słonecznych. Zasobnik
c.w.u. zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. Montaż kolektorów przewidzieć na dachu
budynku. Dogrzew c.w.u. w przypadku braku zasilania z instalacji solarnej jak i termiczna
dezynfekcja będą realizowane z projektowanej kotłowni gazowej.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Należy zaprojektować i wykonać wentylację
mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperacją i klimatyzacją we wszystkich
pomieszczeniach technologicznych, magazynowych oraz salach zajęć i dostosować

ją do obecnie obowiązujących norm i przepisów. Zastosować powszechnie aktualnie
praktykowane rozwiązania urządzeń i materiałów. Przyjąć rozwiązania standardowe.
Instalacja elektryczna. Zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia podstawowego oraz
ewakuacyjnego i kierunkowego LED w oparciu o obliczenia natężenia, gniazd
wtyczkowych ogólnych i technologicznych, siłową w kuchni, zasilania i sterowania central
wentylacyjnych-sterowniki na ścianie, odgromową, tablice elektryczne obwodowe
z drzwiczkami transparentnymi.
Instalacja komputerowa i telefoniczna. Zaprojektować szafę RACK kompletnie wyposażonąswitch SG 300, instalację wykonać przewodami kat. 6, ułożyć rury od studni w chodniku
do szafy RACK dla światłowodu operatora.
Instalacja monitoringu. Zaprojektować instalację na zewnątrz obiektu oraz wewnątrz
w komunikacji i szatniach – wewnątrz zastosować kamery kopułkowe 2-4 Mpx,
na zewnątrz kamery wandaloodporne min. 4 Mpx. Systemem objąć plac zabaw
Oświetlenie terenu. Oświetlenie wokół całego budynku na słupach z oprawami LED
Instalacja w kotłowni. W kotłowni wykonać instalację siłową, pompy zasilić bezpośrednio
z tablicy kotłowni, przed kotłownią przewidzieć wyłącznik pożarowy kotłowni, oświetlenie
ogólne i awaryjne. Tablica z drzwiczkami transparentnymi.
Źródło ciepła (kotłownia) i c.w.u Kotłownia ma przygotować ciepło do ogrzania budynku, oraz
podgrzania c.w.u. Woda ciepła przygotowywana będzie w kotłowni gazowej poprzez
zasobnik c.w.u. oraz wspomagana poprzez projektowaną instalacje solarną. W kotłowni
przewidzieć jednofunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie.
Kotłownia winna być wyposażona w pełną automatykę sterującą.
Alternatywnie instalację wewnętrzna c.o. podłączyć do sieci miejskiej (niskie parametry
są doprowadzone do istniejącego budynku)
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa
w Rozdziale 3 Rozporządzenia 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 funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom I Budownictwo ogólne., na podstawie których należy
opracować Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót.
2.3. W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów
technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne
pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów
oraz założone parametry projektowe.
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