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1.Opis ogólny
Przedmiotem
zamówienia
jest
wykonanie
dokumentacji
tj;
audytu
energetycznego, wniosku o dofinansowanie z WFOŚ i GW , projektu budowlanego, i
projektu wykonawczego ,specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót,
przedmiarów wraz z kosztorysami inwestorskimi termomodernizacji budynku w Gliwicach
ul. Robotnicza 4 dzierżawionego przez Społeczną Szkołę GTSZ im. J. Korczaka Nr.1.

Podstawowe parametry techniczne obiektu poddawanego modernizacji:
- powierzchnia użytkowa - 2008, 4 m2
- powierzchnia zabudowy –
920,3 m2
- kubatura –
10 181,6 m3

Budynek wolnostojący-pięciokondygnacyjny z podpiwniczeniem wykonany w technologii
tradycyjnej, fundamenty żelbetowe, ściany zewnętrzne w technologii tradycyjnej.
Dach- stropodach płaski wentylowany, kryty papą.
Stolarka okienna częściowo drewniana do wymiany na PCV z wywietrznikami
Zaprojektować zabudowę daszku ochronnego nad schodami wejściowymi ,oraz tarasem
od podwórka.

1. Opis wymagań.
Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres robót:

Termomodernizacja budynku:















docieplenie ścian zewnętrznych,
wymiana okien drewnianych na okna PCV z nawietrzakami i parapetów
zewnętrznych
docieplenie stropodachu
wymianę pokrycia dachowego
wymianę obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych
wymianę skorodowanych i nieszczelnych obróbek blacharskich dylatacji,
oraz wymianę dylatacji
wymianę drzwi wejściowych,
wykonanie wyjścia awaryjnego-dodatkowe drzwi od strony boiska
wykonanie zadaszenia schodów wejściowych
remont schodów wejściowych do budynku
wykonanie zadaszenia podestu znajdującego się od strony boiska.
Osuszenia ścian piwnic i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, poprzez wymianę
grzejników i instalacji wewnętrznej
Zabezpieczenie elewacji przed grafitti
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Modernizacja budynku




wymiana instalacji odgromowych.
ekspertyza
kominiarska
w
celu
zweryfikowania
ilości
kanałów
wentylacyjnych i podłączenia sal/na chwilę obecną jest ich około 100
kanałów wymagających pilnego remontu/,
Zamurowanie części kominów wentylacyjnych.
Remont kominów wentylacyjnych , pozostawionych do dalszego
wykorzystania, poprzez ich przemurowanie
Remont poręczy balkonowych.





1. Część informacyjna




obiekt jest własnością gminy Gliwice
prace projektowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zgodnie
z ustawą o wyrobach budowlanych, z przeznaczeniem dla placówek
oświatowych,



dla powyższych prac należy złożyć do odpowiedniego organu kompletny
wniosek zgłoszenia wykonania robót budowlanych, lub wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę.
wykonawca winien dokonać niezbędnych uzgodnień branżowych,
wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wykonanych dokumentacji
projektowych karty uzgodnień projektu z Użytkownikiem obiektu,
sporządzone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.
użytkownik posiada częściową dokumentację archiwalną budynku.
dokumentacja projektowa powinna przewidzieć wykonanie osłon
grzejnikowych
założenia projektowe dotyczące docieplenia budynku (detale
architektoniczne i kolorystyka budynku winny być uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytków
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