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Kody CPV: 

 

Główny przedmiot zamówienia: 

45000000-7 Roboty budowlane 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
31524120-2   - Oświetlenie sufitowe 
31524210-0   - Oświetlenie ścienne 
31625000-3   - Alarmy przeciwpożarowe 
31625200-5   - Systemy przeciwpożarowe 
44000000-0   - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z 
wyjątkiem aparatury elektrycznej) 
44100000-1   - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
44110000-4   - Materiały konstrukcyjne 
44111000-1   - Materiały budowlane 
44111100-2   - Cegły 
44111200-3   - Cement 
44111300-4   - Ceramika 
44111800-9   - Zaprawa (murarska) 
44112000-8   - Różne konstrukcje budowlane 
44112400-2   - Dach 
44112410-5   - Konstrukcje dachowe 
44114000-2   - Beton 
44114100-3   - Gotowa mieszanka betonu 
44114200-4   - Produkty betonowe 
44200000-2   - Wyroby konstrukcyjne 
45100000-8   - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne 
45111200-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-6   - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9   - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2   - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111250-5   - Badanie gruntu 
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45113000-2   - Roboty na placu budowy 
45200000-9   - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2   - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214410-7   - Roboty budowlane w zakresie politechnik 
45214400-4   - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem wyższym 
45223000-6   - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7   - Montaż konstrukcji metalowych 
45223110-0   - Instalowanie konstrukcji metalowych 
45223200-8   - Roboty konstrukcyjne 
45223210-1   - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45223500-1   - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45223800-4   - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45232452-5   - Roboty odwadniające  
45232440-8   - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  do odprowadzania 
ścieków 
45232420-2   - Roboty w zakresie ścieków 
45232423-3   - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45232411-6   - Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych 
45260000-7    - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
45261000-4    - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261100-5    - Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9    - Wykonywanie pokryć dachowych 
45262100-2    - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262210-6    - Fundamentowanie 
45262300-4    - Betonowanie 
45262310-7    - Zbrojenie 
45262311-4    - Betonowanie konstrukcji 
45262410-8    - Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262500-6    - Roboty murarskie i murowe 
45262620-3    - Ściany nośne 
45320000-6    - Roboty izolacyjne 
45343200-5    - Instalowanie sprzętu gaśniczego 
45400000-1   - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7   - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie 
45421100-5   - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421130-4   - Instalowanie drzwi i okien 
45421131-1   - Instalowanie drzwi 
45421140-7   - Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien 
45421146-9   - Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421160-3   - Instalowanie wyrobów metalowych 
45316200-7   - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
45432000-4   - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45432112-2   - Kładzenie nawierzchni 
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45432210-9   - Wykładanie ścian 
45440000-3   - Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0   - Roboty szklarskie 
45442000-7   - Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8   - Roboty malarskie 
45442120-4   - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 
45442121-1   - Malowanie budowli 
45443000-4   - Roboty elewacyjne 
45450000-6   - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
51700000-9   - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego 
71000000-8   - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71000000-9   - Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
71220000-6   - Usługi projektowania architektonicznego 
71247000-1   - Nadzór nad robotami budowlanymi   
71320000-7   - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71325000-2   - Usługi projektowania fundamentów 
71327000-6   - Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
71332000-4   - Geotechniczne usługi inżynieryjne 
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LEGENDA użytych skrótów i symboli 
 
A1a-Ł – oznaczenie nadane budynkowi łącznika pomiędzy Budynkiem Wydziału Budowy 
Maszyn i Zarządzania oraz Budynkiem Wydziału Elektrycznego 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
PFU – Program Funkcjonalno Użytkowy 
PU, PUR – pianka poliuretanowa 
PCW - Poli(chlorek winylu) tworzywa sztuczne otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomeru 
– chlorku winylu.  
PN-EN - Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską  
DIN – Deutsche Industrie Norm (niemiecka Przemysłowa Norma) 
EN – Europejska Norma 
UV - Ultraviolet (ultrafiolet) 
PE - Symbol przemysłowy: Polietylen polimer etenu.  
Cfl-S1 - reakcja na ogień: trudno zapalne 
PZH – Państwowy Zakład Higieny 
ISO - International Organization for Standardization.  
Bfl-S1 - Trudno zapalne  
A1-A1F – niepalne, niekapiące 
E<0,5% - niska absorpcja wody  
RAL - Reichsausschuss für Lieferbedingungen, system oznaczania kolorów oparty na 
porównaniu z wzorcami. W ten sposób oznacza się kolory farb do metalu, samochodowych 
lakierów w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC stosowanych przez plastyków i wiele innych 
zastosowań, w tym także farb mieszanych komputerowo, niezależnie od ich producentów  
NCS - Natural Color System, paleta kolorów 
BS - toksyczność dymu 
HPL - high pressure laminates, laminat wysokociśnieniowy  
NT FIRE 003 - pokrycia: odporność ogniowa, 
odporność na uderzenia 2A – odporność na uderzenia wg normy DIN 18032-3. Zdefiniowano 
trzy klasy ich odporności na uderzenia: 1A, 2A i 3A. 
(LxWxH) – długość x szerokość x wysokość 
IP65 – "Index of Protection" czyli Współczynnik Ochrony. IP składa się z dwóch cyfr. Pierwsza 
oznacza ochronę przed ciałami stałymi, druga odpowiada za ochronę przed cieczami.  
EVG – oprawy ze statecznikami elektronicznymi 
LED - Light-emitting diode – typ oświetlenia 
AW – oświetlenie awaryjne 
S - grupa obciążeniowa 
przeciwpożarowa klamka z gałką ES1 
EI60 
E - Szczelność ogniowa zdolność przegrody do powstrzymywania naporu płomieni i gorących 
gazów przez określony w klasyfikacji czas wyrażony w minutach. Po stronie ogrzewanej nie 
mogą pojawić się płomienie na dłużej niż 10 sekund.  
I  - Izolacyjność ogniowa, wzrost temperatury na nieogrzewanej powierzchni konstrukcji nie 
może przekroczyć 140 stopni Celsjusza (wartość średnia) oraz 180 stopni Celsjusza w jednym 
punkcie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polimeryzacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monomery
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorek_winylu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polimery
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eten
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iso.org%2F&ei=cGQbUbboN8bOtQaA24CABQ&usg=AFQjCNGpo76kUCYLHRrJE75GAgqvqEcs1A&bvm=bv.42261806,d.Yms
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
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BMS - Building Management Systems, Systemy zarządzania budynkami swoje zastosowanie 
znajdują najczęściej w biurowcach, zakładach przemysłowych i ważnych instytucjach 
SwiN - Sygnalizacja włamania i napadu 
KD – system Kontroli Dostępu 
OSB - Oriented Strand Board - drewnopochodna, trójwarstwowa płyta wykorzystywana głównie 
w budownictwie.  
PCV – Stosowany, ale niepoprawny. Stosuje się go zwyczajowo w odniesieniu do polichlorku 
winylu, Prawdopodobnie powstał on w wyniku przekształcenia poprawnego polskiego skrótu 
(PCW) tak, by brzmiała ona bardziej z angielska. Prawdopodobnie jednak ów niepoprawny zapis 
na stałe już wszedł do języka polskiego,  
ST – Jedna z 4 klas klimatycznych, określa optymalny przedział temperatur  (ST - 18-38°C) 
otoczenia dla pracy urządzenia chłodniczego.  
SxWxG – szerokość x wysokość x grubość 
CD - Compact Disc, płyta kompaktowa 
 

  

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.neologic.pl%2Fpl%2Fdzial-infrastruktury%2Fsystemy-zabezpieczen-elektronicznych%2Fsygnalizacja-wlamania-i-napadu.html&ei=Nr0cUeLGDsjitQbo5oDABg&usg=AFQjCNGMDRJiivD_jlrXbrSQ2xbh-Nmbug&bvm=bv.42452523,d.Yms
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
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1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Łącznika 
A1a Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo w Poznaniu".  

Niniejsze PFU opisuje część ogólnego zadania składającego się z: 
 - części architektoniczno-konstrukcyjno-geotechnicznej, będącej przedmiotem 
 niniejszego opracowania 
 - cześci instalacyjnej, będącej przedmiotem odrębnego opracowania. 

1.1. Zakres opracowania 

1.1.2. a) wykonania Projektu Wykonawczego z zakresu architektury, konstrukcji i geotechniki: 

4 egzemplarze wersji papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej obejmujące: 

Koszty kwalifikowalne 

 a) rozwiązania architektoniczno-budowlane dotyczące: 
 - detali montażowych zakrycia okien na zewnątrz sali wykładowej głównego budynku łącznika 

 - detale montażu opaski wokół budynku 
 - detale zakrycia ażurowych podstopnic konstrukcji audytorium blachą stalową 
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego 
 - wykonanie projektu budowlanego wykonawczego  
 - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii 
 - wykonanie projektu powykonawczego 
 b) rozwiązania konstrukcyjne dotyczące: 
 - stalowych konstrukcji wsporczych dla turbin wiatrowych ponad dachem budynku 
 Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania 
 - opracowania ekspertyzy stanu technicznego i możliwości technicznych wykorzystania 
 ścian konstrukcyjnych i dachu budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania dla 
 potrzeb montażu konstrukcji wsporczych turbin wiatrowych 

- obniżenia posadzek piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni i przebudowanej na 
 potrzeby maszynowni wody lodowej części korytarza w podpiwniczeniu z 
 uwzględnieniem obciążeń przekazywanych na nowoprojektowane płyty posadzek przez 
 zamontowane w tych pomieszczeniach urządzenia  

- nadproży nad nowymi przejściami technicznymi i otworami na ciągi instalacyjne w 
 istniejących ścianach konstrukcyjnych podpiwniczenia budynku łącznika  

- fundamentów, ścian i przekrycia zewnętrznej studni montażowej do maszynowni wody 
 lodowej. 
 
 c) rozwiązania geotechniczne dotyczące: 
 - wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla potrzeb wykonania drennażu wraz 
 z przedmiarem robót 
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego 
 - uzyskanie, wynikających z przepisów, wymaganych opinii i uzgodnień. 
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Koszty niekwalifikowalne 

 Prace projektowe powinny obejmować: 
 a) rozwiązania architektoniczno-budowlane dotyczące: 
 - detali montażowych zakrycia okien od wewnątrz sali wykładowej głównego budynku 
 Łącznika 
 - rozmieszczenia płyt sufitowych i oświetlenia 
 b) rozwiązania konstrukcyjne dotyczące:  
 - konstrukcji pomocniczych do montażu nowych sufitów z perforowanych płyt gipsowo-
 kartonowych 
 - opracowania ekspertyzy stanu technicznego i nośności stropodachu łącznika w związku 
 z planowaną wymianą sufitów podwieszonych. 

1.1.3. uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji w opisanym w PFU 

zakresie  

Wymagania formalne w zakresie architektury 

 - Z uwagi na montaż turbin wiatrowych na dachu budynku Wydziału Budowy Maszyn i 
 Zarządzania należy przeprowadzić konsultacje z wieżą na lotnisku Poznań-Ławica, a 
 także wystąpić ze stosowną informacją do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.  
 - Należy uzyskać zgodę projektantów budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, a 
 następnie wszelkie inne niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na zamontowanie na jego 
 dachu turbin wiatrowych. 
 - Należy uzyskać zgodę projektantów głównego budynku łącznika na zakrycie od 
 zewnątrz i od wewnątrz budynku okien sal wykładowych oraz tynkowanie elewacji 
 - Ze względu na zapisy planu miejscowego, w zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
 kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustalono, że podczas 
 wykonywania prac ziemnych, należy przeprowadzić badania archeologiczne. 
  
 Ponadto zaleca się, przed rozpoczęciem prac remontowych, termomodernizacyjnych 
zlecić doświadczonemu ornitologowi wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie 
występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia 
schronień ptaków podczas wykonywania prac. W przypadku gdy zniszczenie schronienia jest 
konieczne, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
oraz zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowe (np. poprzez zawieszenie budek lęgowych w 
miejscach, gdzie ptaki miały swoje lęgi). Za zniszczenie siedlisk uznaje się także montowanie 
kratek w otworach wentylacyjnych budynków, uniemożliwiających tym samym ptakom powrót 
do miejsc lęgowych.  
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1.1.4. wykonania wszystkich prac oraz odbiorów wykonanych robót opisanych w niniejszym 

PFU zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym, który 

uzyskał pozwolenie na budowę  

1.1.5. opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, kosztorysów oraz 

przedmiarów dla branż architektury, konstrukcji i geotechniki 

1.1.6. wykonania Dokumentacji Powykonawczej dla branż architektury, konstrukcji i 

geotechniki z naniesionymi zmianami do Projektu Wykonawczego: 4 egzemplarze wersji 

papierowej oraz 4 egzemplarze wersji elektronicznej. 

Projekty, jak i realizacja Inwestycji na wszystkich etapach podlegają weryfikacji przez 
Zamawiającego zgodnie z opisem w SIWZ. 

Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą szczegółowo 
całe zadanie. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zamówienia w zakresie branż 
architektury, konstrukcji oraz geotechniki. Należy je czytać łącznie z pozostałymi branżowymi 
opisami zamówienia oraz z projektem budowlanym. Podstawę niniejszego opracowania 
stanowią wymienione poniżej dokumenty, dokumentacja projektowa  i opracowania:  
-  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
-  Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spr. warunków technicznych  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002 r.) 
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie                                                                 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
-  Obowiązujące normy i przepisy  
-  Ustalenia międzybranżowe oraz z docelowym użytkownikiem obiektu, 
-  Wytyczne i opracowania branżowe  
-  Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
-  Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz.1129),  
- Opracowania: „Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu 
łącznika A1a oraz wytycznych geotechnicznych do przeprowadzenia robót termo 
modernizacyjnych” (dokumentacja archiwalna nr 6637/2015), opracowana przez GT Projekt, 
lipiec – sierpień 2015 r. 
-  Projekt budowlany "Termomodernizacja budynku Łącznika A1a wraz z przebudową instalacji 
wentylacji i przebudową pomieszczenia wentylatorni" z kwietnia 2016 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1. Zakres prac budowlanych 

2.1.1. Roboty budowlane w zakresie kosztów kwalifikowalnych powinny obejmować: 

- wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Łącznika 
- zakrycie ażurowych podstopnic konstrukcji audytorium blachą stalową  
- roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
- wykonanie i montaż stalowych konstrukcji wsporczych dla turbin wiatrowych ponad dachem 
budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania 
- wykonanie nowych przejść technicznych i otworów na ciągi instalacyjne w istniejących 
ścianach konstrukcyjnych podpiwniczenia budynku łącznika w rejonie projektowanej 
przebudowy pomieszczeń 
- obniżenie posadzek piwnicy w związku z planowaną modernizacją pomieszczenia 
wentylatorowni i przebudową części korytarza w podpiwniczeniu z przeznaczeniem na 
pomieszczenie maszynowni wody lodowej  
- wykonanie zewnętrznej studni montażowej do maszynowni wody lodowej 
- prace geodezyjne 
- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, czyli odkrycie ścian budynku łącznika i ław 

fundamentowych od strony północnej na odcinku około 112 mb i od strony południowej na 
odcinku około 96 m oraz wykonanie wykopu łączącego dwie studzienki od strony północnej 
na odcinku 4,2 m; 

- zabezpieczanie wykopu za pomocą tzw. obudowy berlińskiej (przy czym wykonanie 
zabezpieczenia musi poprzedzać przystąpienie do robót ziemnych, wykopów); 

- położenie rur drenarskich (o średnicy nie mniejszej niż 80 mm) w warstwie piaszczystej 
w otulinie z geowłókniny (na rzędnej nie wyższej niż 57,1 m n.p.m.) wraz ze studzienkami 
(20 sztuk) gdzie podłoże rodzime (iły, grunty o właściwościach ekspansywnych) należy 
zabezpieczyć co najmniej 10 cm warstwą chudego betonu (C8/10); 

- wykonanie przepompowni wód drenażowych celem podniesienia wód na poziom zgodny 
z istniejącą kanalizacją deszczową wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej do 
przepompowni, przewidywana wydajność przepompowni to do 5 m3/h; 

- wykonanie przyłącza z studzienki zbiorczej do przepompowni a dalej do istniejącej studzienki 
kanalizacji deszczowej; 

- wykonanie dwóch pełnych rur przez kondygnację podziemną budynku łącznika w celu 
przerzucenia wód drenarskich ze strony południowej na północną; 

- zasypanie wykopów, materiał sięgający do 50 cm nad rozłożony drenaż powinien być 
piaszczysty i równoziarnisty (piaski grube, pospółki) o współczynniki wodoprzepuszczalności 
k ≥ 10 m/d a pozostały materiał wypełniający wykop może pochodzić z wykonanych 
wykopów; wskaźnik zagęszczenia warstw nasypu IS ≥ 0,94; 

- odtworzenie istniejących ciągów pieszych i terenów zielonych. 
Przeznaczenie budynku po wykonaniu robót budowlanych nie zmieni się.  
Obiekt po termomodernizacji powinien zapewniać komfort przebywającym w nim 
użytkownikom, a przyjęte rozwiązania projektowe mają być przyjazne środowisku i zapewniać 
oszczędności w zużyciu energii cieplnej.  
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2.1.2. Roboty budowlane w zakresie kosztów niekwalifikowalnych powinny obejmować:  

- wykonanie robót budowlanych wewnątrz Łącznika dostosowujące obiekt do obowiązujących 
przepisów p. poż.  
- wykonanie prac związanych z demontażem istniejących, drewnianych sufitów podwieszonych 
w salach wykładowych na parterze budynku łącznika A1a oraz montażu nowych sufitów z 
perforowanych płyt gipsowo-kartonowych 
- wykonanie prac związanych z zakryciem istniejących w salach wykłądowych na parterze 
budynku łącznika A1a okien poprzez zamontowanie okładziny ściennej z perforowanych płyt 
gipsowo-kartonowych 
- wyłożenie stopni konstrukcji audytorium wykładziną PVC 
- zdemontowanie osłon na grzejniki oraz wymiana istniejących grzejników na nowe w salach 
wykładowych 
- naprawę schodów zewnętrznych wraz z nową balustradą. 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Łącznik znajduje się na fragmencie działki nr 3, ar 18, obręb Śródka, przy ul. Piotrowo, na 
terenie Kampusu "Warta" Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.  
Obiekt został zaprojektowany na początku lat 70 XX w. przez „Miastoprojekt – Poznań”, zespół 
autorski: W. Milewski, L. Sternal, Z. Skupniewicz, a oddany do użytku został w 1981r.  
Budynek usytuowany jest pomiędzy dwoma budynkami: od zachodu - Wydziałem Budowy 
Maszyn i Zarządzania i od wschodu - Wydziałem Elektrycznym. 
Pomiędzy południową i północną częścią Łącznika występuje duża różnica poziomów terenu 
dochodząca do 2,9m. Teren na północ oraz północny-wschód od łącznika wyniesiony jest na 
rzędne około 59,9÷60,1 m n.p.m., natomiast teren na południe oraz południowy-zachód od 
łącznika znajduje się wyżej, na rzędnych około 62,4÷62,8 m n.p.m. Dlatego część ścian 
kondygnacji parteru pełni rolę ścian oporowych, obsypanych gruntem.  
Tereny zielone oraz tereny utwardzone (płytki, beton) przeznaczone do ruchu pieszego 
przylegają bezpośrednio do budynku łącznika. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się gęsta 
sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ale również podziemne instalacje gazowe, 
energetyczne i teletechniczne.  
Łącznik jest obiektem jednokondygnacyjnym z niską, podziemną kondygnacją techniczną o 
betonowej posadzce grubości około 14÷15 cm; badania sklerometryczne wskazują, że beton 
posadzek jest klasy od C12/15 (B15) do C15/20 (B20). Posadzki te mają przerwy robocze - 
"dylatacje". Posadzki zostały wykonane na nasypie budowlanym - na podsypce ze 
średniozagęszczonej pospółki; grubość tej warstwy wynosi około 65 cm. Poniżej, tej podsypki, 
we wszystkich pięciu wykonanych badaniach w ramach „Opinii geotechnicznej” natrafiono na 
przeszkodę – najprawdopodobniej beton. 
 
Obiekt wykonany został w konstrukcji mieszanej, częściowo żelbetowej (słupy kondygnacji 
podziemnej i stropy nad piwnicą), częściowo murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku 
wynosi 1 200m2 a jego wysokość (mierzona od poziomu posadzek parteru) wynosi około 7,7 m.  
Ściany murowane są z cegły kratówki, podłoga na gruncie- 10 cm betonu, konstrukcja dachu- 
prefabrykowane belki żelbetowe i płyty korytkowe ocieplone wełną mineralną i kryte papą (wg 
dokumentacji archiwalnej). 
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Budynek w konstrukcji mieszanej, częściowo żelbetowej (konstrukcja – słupy - kondygnacji 
podziemnej technicznej, stropy nad kondygnacją techniczną), częściowo murowanej.  
Obiekt posadowiony jest na żelbetowej, monolitycznej płycie fundamentowej.  
Wykończenie zewnętrzne ścian stanowią płytki ceramiczne.  
W salach dydaktycznych C i D stolarkę wykonano z drewna z podwójnym oszkleniem, jest ona w 
znacznym stopniu wyeksploatowana.  
Stolarka okienna korytarzy Łącznika została wymieniona ok. 2006 r., wykonana jest z aluminium 
z zastosowaniem podwójnego szklenia.  

2.2.1. Warunki gruntowo -wodne 

Na potrzeby projektowe firma „GT Projekt” wykonała badania geologiczne na terenie 
inwestycji.  
Podłoże w rejonie analizowanego budynku charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami 
gruntowymi. Bezpośrednie podłoże analizowanego obszaru tworzy miąższy pokład osadów 
kulturowych – pakiet nasypów antropogenicznych, zbudowanych z bardzo zróżnicowanego 
materiału (glin, piasków, iłu, z domieszkami humusu, lokalnie gruzu ceglanego i kamieni). 
Miąższość nasypów waha się od około 1,8 do ponad 5,1 m. Ze względu na punktowe 
rozpoznanie podłoża gruntowego, należy mieć na uwadze, że lokalnie, pomiędzy miejscami 
wykonanych badań, nasypy mogą cechować się jeszcze większą miąższością. 
Najstarszymi osadami, nawierconymi w analizowanym rejonie są tzw. iły poznańskie, 
trzeciorzędowe, mioplioceńskie osady akumulacji basenowej. Strop iłów występuje na 
głębokości około 1,8 ÷ 5,1 m p.p.t., tj. w przedziale rzędnych około 57,3 ÷ 60,7 m n.p.m. Poziom 
wody gruntowej jest zmienny i podlega znacznym wahaniom ze względu na sąsiedztwo rzeki 
Warty. W czasie badań wykonanych w lipcu 2015 r. zwierciadło wody pierwszego poziomu 
stabilizowało się na głębokości od 0,30 m do 5,15 m p.p.t. tj. w przedziale rzędnych od 57,37 do 
57,60 m n.p.m. Na podstawie badań stwierdzono generalne spływ wody gruntowej, zgodne z 
morfologią terenu, tj. ze wschodu na zachód, ku rzece Warcie. Głębokości zalegania oraz 
wahania wody gruntowej pierwszego poziomu zależą pośrednio od ilości opadów 
atmosferycznych.   
Szczegółowe informacje na temat budowy podłoża gruntowego z wynikami badań zawarte są w 
odrębnym opracowaniu: „Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo – wodnych 
w miejscu łącznika a1a oraz wytycznych geotechnicznych do przeprowadzenia robót 
termomodernizacyjnych”.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. proponuje się zaliczenie projektowanego obiektu do trzeciej kategorii 
geotechnicznej obiektów budowlanych. Ostatecznej klasyfikacji i przyjęcia kategorii 
geotechnicznej dokona projektant. 

2.2.2. Uwarunkowania konstrukcyjne 

a) Założenia obciążeniowe: 
Obciążenia klimatyczne  
- strefa obciążenia śniegiem – II strefa wg PN-EN 1991-1-3:2005 
- strefa obciążenia wiatrem – I strefa wg PN-EN 1991-1-4 
- oddziaływania termiczne – wg PN-EN 1991-1-5 
- głębokość przemarzania – 0,80 m  
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Obciążenia  stałe i użytkowe – wg PN-EN 1991-1-1:2004 
Obciążenia użytkowe w pomieszczeniach technicznych – wg kart katalogowych urządzeń  
 

b) materiały konstrukcyjne: 
Konstrukcje stalowe  
- stal profilowa klasy S355J2  
- stal profilowa klasy S235J2  
 
Konstrukcje żelbetowe monolityczne  
- beton klasy C25/30 (B30)  
- stal żebrowana klasy A-IIIN  
 
Materiały uzupełniające ścian murowanych  
- cegła pełna ceramiczna klasy 15  
- zaprawa cementowo-wapienna marki 5  
 
Konstrukcje żelbetowe fundamentów  
- podbeton (chudy beton) klasy C8/10 (B10)  
- beton klasy C25/30 (B30)  
- stal żebrowana klasy A-IIIN  
 
Konstrukcje żelbetowe ścian oporowych  
- beton klasy C30/37 (B37)  
- stal żebrowana klasy A-IIIN  

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Łącznik powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy budynkami Wydziału Budowy 
Maszyn i Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego. 
Obiekt składa się z trzech segmentów:  
- budynek główny - dydaktyczny 
- korytarz łączący budynek główny z budynkiem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania 
- korytarz łączący budynek główny z budynkiem Wydziału Elektrycznego 
Do budynku można dostać się poprzez wejście główne, zlokalizowane po stronie północno- 
wschodniej, a także korytarzem wewnętrznym z budynku Wydziału Elektrycznego i budynku 
Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.  
Na parterze obiektu znajdują się strefa wejściowa z hallem oraz 4 sale dydaktyczne o układzie 
amfiteatralnym z zapleczami i komunikacją o powierzchni od 120m2 do około 200m2. 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

  Powierzchnia zabudowy obiektu:  1 328,49  m2 

  Powierzchnie użytkowa   2 947,68 m2 

  Wysokość obiektu:                7,70 m 

 Kubatura całego obiektu   11 059,0 m3 
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 Wentylacja budynku      mechaniczna - sale wykładowe,   

       grawitacyjna na zapleczach 

 Rodzaj systemu ogrzewania budynku ogrzewanie centralne z węzła cieplnego  

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji nie powinny pogarszać standardów 
użytkowania  działek sąsiednich oraz nie mogą zakłócać funkcjonowania i użytkowania tych 
terenów. Projekt architektoniczno budowlany został pozytywnie zaopiniowany pod względem 
zgodności z przepisami odrębnymi przez rzeczoznawcę do spraw higieniczno sanitarnych oraz 
przeciwpożarowych.  

W ramach przygotowania terenu budowy należy dokonać wszelkich niezbędnych robót 
przygotowawczych, obejmujących między innymi ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostępem 
osób nieupoważnionych terenu budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku wymagane jest wyznaczenie 
i oznakowanie strefy bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych robót. 

Prowadzone prace należy wykonywać w sposób niepowodujący narażenia na 
uszkodzenie obiektów znajdujących się w pobliżu terenu budowy oraz w sposób bezpieczny dla 
otaczającej zieleni. Przed użyciem na terenie budowy ciężkiego sprzętu należy zabezpieczyć 

istniejące drzewa matami słomianymi i deskami oraz przewiązać je drutem wiązałkowym. 
 Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów.  
 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy 
do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i składowanych tam 
własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 
Wszystkie używane podczas robót urządzenia techniczne powinny posiadać potrzebne tłumiki 
ograniczające emisję hałasu, a poziom ich hałasu nie powinien wykraczać poza obręb działki 
inwestycyjnej.  

3.2. Wymagania dotyczące budowy 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi 

elementami projektu, jego wykonywania i nadzoru. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego oraz ewentualnie drogowego. 
Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie: 
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- organizacji robót budowlanych; 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, w tym w szczególności użytkowników budynku; 

- ochrony środowiska; 

-  warunków bezpieczeństwa pracy; 

-  zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich; 

-  zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
zamawiającego będą w szczególności poddane: 

-· rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  przed ich skierowaniem 
do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy; 

-· stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych. 

3.3. Wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały oraz systemy zastosowane przy realizacji projektu muszą posiadać 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji drenarskiej oraz użyte do budowy 

przepompowni i przyłącza kanalizacyjnego muszą być zgodne z zatwierdzonym projektem oraz 
mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta, 
przez zaświadczenie jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli 
jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

Dokumentację zgodności Wykonawca przedstawia na każde żądanie Zamawiającego, 
a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje użytkownikowi potwierdzając 
każdy dokument z oświadczeniem, że wymieniony materiał został wbudowany w trakcie prac 
budowlanych. 

Materiały powinny spełniać wymagania techniczne i estetyczne. Materiały dostarczone 
na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego 
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składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem. 

3.4. Wymagania dotyczące architektury - koszty kwalifikowalne 

3.4.1. Ocieplenie elewacji - prace przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdemontować opierzenia i obróbki 
blacharskie oraz instalację odgromową, a także – na czas prowadzenia robót - elementy 
instalacji oświetlenia, reklamowe i inne znajdujące się na elewacjach (np. instalacja TV, 
monitoring). Instalację odgromową należy wykonać na nowo po zakończeniu prac 
termoizolacyjnych, ułożywszy ją w rurkach podtynkowo, w osłonie z wełny mineralnej, a po 
zamontowaniu wykonać pomiar sprawności instalacji.  
 Na etapie budowy zweryfikować możliwość klejenia płyt styropianowych do płytek 
ceramicznych. Odspojenia od konstrukcji odkuć, ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą. Podłoże, 
na którym będzie mocowane ocieplenie musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, 
porostów, luźno związanych fragmentów. Ścianę należy dokładnie oczyścić i odtłuścić, w razie 
potrzeby zagruntować. 
 Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować również istniejące 
orynnowanie oraz wykonać odpowiednie odsunięcie rur spustowych i elementów czyszczaków. 
Nowe orynnowanie projektuje się z blachy tytan – cynk. 
 Po odsłonięciu istniejącego muru przyziemia do ławy fundamentowej w przypadku 
wystąpienia zawilgocenia i stwierdzenia uszkodzeń należy go osuszyć, uzupełnić  ubytki 
zaprawą. Następnie należy wykonać izolację przeciwwilgociową, oraz ułożyć ocieplenie, po 
czym można przystąpić do zasypania wykopu.  

3.4.2.  Ocieplenie elewacji - technologia 

Budynek główny - dydaktyczny 

 Mury piwniczne po odkopaniu w razie potrzeby osuszyć. Po osuszeniu ściany  zaizolować 
przeciwwilgociowo masą bitumiczną, następnie przykleić płyty styropianowe.  Zaprojektowano 
ocieplenie cokołu i ścian piwnic do ławy fundamentowej styropianem ekstrudowanym (materiał 
odporny na działanie wody) o grubości 25 cm, λ= 0,038W/mK.  
Po wykonaniu ocieplenia ściany cokołowej należy wykonać nową opaskę betonową z kostki, ze 
spadkiem min. 2% od budynku. 
 Ściany zewnętrzne budynku powyżej cokołu ocieplić metodą bezspoinową warstwą 
styropianu samo gasnącego o grubości 20 cm λ= 0,031W/mK, mocowanego do ściany 
zewnętrznej za pomocą zaprawy klejowej na całej wysokości elewacji. Styropian należy kłaść w 
dwóch warstwach 10+10cm - mijankowo dla uniknięcia mostków termicznych.  

Łączniki: 

 Zaprojektowano ocieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej styropianem 
ekstrudowanym (materiał odporny na działanie wody) o grubości 25 cm, λ= 0,038W/mK. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, ściany attykowe należy przemurować 
(podwyższyć) do wysokości 30cm powyżej kalenic ocieplonej powierzchni dachu. 
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W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego stosować 
tzw. listwę cokołową, dającą pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwę 
dobrać przekrojem do grubości styropianu i mocować do podłoża stalowymi kołkami 
rozporowymi. 
 Ocieplenie ścian wykonać z płyt styropianu samogasnącego układanych w cegiełkę i 
mocowanych do podłoża za pomocą zaprawy klejącej do styropianu. Po nałożeniu zaprawy 
płyty należy bezzwłocznie przyłożyć do ocieplanej ściany i lekko docisnąć używając długiej łaty. 
Równość powierzchni zamocowanych płyt styropianowych można korygować do 20 min od ich 
przyklejenia. Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem „mijankowego” układu styków pionowych. Płyty styropianowe mocować do 
ściany przy pomocy kołków w ilości 8 sztuk na 1 m2 (pas krawędziowy - 8,3szt kołków /m2). 
Kołki rozporowe do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych powinny posiadać stalowy 
rdzeń, wbijany lub wkręcany z talerzykiem o długości dostosowanej do grubości płyt i rodzaju 
podłoża. Budowa łącznika powinna minimalizować powstawanie mostków cieplnych. 
 Wyrównywanie nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w 
technologii ocieplania metodą lekką-mokrą, odpowiedzialną za końcowy efekt zmierzający do 
uzyskania elewacji gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z 
technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 
 Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie 
klejącej – grubość warstwy min 7mm, max 10mm. Właściwości zaprawy: klasa zaprawy PII, 
wytrzymałość na ściskanie: min 10N/mm2, uziarnienie: 0-1mm, temperatura obróbki: +5oC do 
+25 oC . Przy montażu siatki należy pamiętać o prawidłowym montażu oraz odpowiednich 
zakładach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narożach okien i drzwi. W ścianach na 
filarkach międzyokiennych należy przewidzieć dodatkową warstwę siatki zbrojącej. 
 Warstwy wykończeniowe: Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i 
równa. Siatka zbrojąca nie może być widoczna.  
Elewację należy wykończyć płytkami elewacyjnymi, mrozoodpornymi, ceramicznymi, 
prasowanymi lub ciągnionymi, klasy BI, BII, AI lub AII według normy PN-EN 14411:2009 o 
nasiąkliwości wodą nie większej niż 6% i masie powierzchniowej nie większej niż 40kg/m2 oraz 
grubości nie większej niż 15mm, powierzchni płytki nie większej niż 0,09m2 (co odpowiada 
maksymalnym wymiarom 300 x 300mm) i maksymalnej długości boku 30cm. Łączna 
porowatość: przynajmniej 20mm3/g, nasiąkliwość (system ze styropianem) maksymalnie 6% wg 
EN 99.  Płytki powinny mieć wymiary oraz kolor (ceglasty) zbliżony do istniejącej okładziny 
elewacyjnej z płytek. Układ nowych płytek powinien odwzorowywać układ istniejących. Płytki 
należy przedstawić do akceptacji autorowi niniejszego opracowania.  
Przestrzenie pomiędzy płytkami należy wypełnić zaprawą do fugowania, która powinna być 
mineralna, modyfikowana polimerami, hydrofobowa, elastyczna, mrozoodporna i woodporna 
(po stwardnieniu), odporna na agresywny wpływ środowiska. Powinna również 
charakteryzować się niskim skurczem przy wiązaniu oraz mieć dobrą przyczepność do krawędzi 
płytek. Szerokość fug od 4 do 15mm. Fugowanie powinno odbywać się w sposób 
uniemożliwiający powstanie przebarwień przez wnikanie barwników z fugi w płaszczyznę 
płytek. Właściwości zaprawy: grubość warstwy przy klejeniu płytek: minimalnie 3mm, 
uziarnienie: 0-1mm, temperatura obróbki: +5oC do +25 oC .  
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3.4.3. Ocieplenie podłogi na gruncie 

 Podłogę na gruncie należy ocieplić warstwą styropianu tylko w miejscach, w których była 
ona pogłębiana.  

3.4.4. Ocieplenie dachu 

 Dachy  ocieplić przez ułożenie płyt ze styropianu samo gasnącego, odmiany PS-E FS 15 
współczynnik przewodzenia λ=0,037 W/mK o grubości 28 cm, laminowanego jednostronnie 
papą asfaltową podkładową i pokryć papą termozgrzewalną po wymianie obróbek blacharskich 
i odwodnienia dachu. 

- Ocieplenie stropu nad piwnicą 

 Strop nad piwnicą i amfiteatralną posadzkę sal dydaktycznych ocieplić wełną mineralną 
o grubości 10cm z zachowaniem otworów nawiewnych wg koncepcji wentylacji. 

 Izolacja termiczna dachu polega na montażu na istniejącym dachu płyt ze styropianu 
samo gasnącego laminowanego jednostronnie papą asfaltową podkładową, współczynnik 
przewodzenia λ=0,037 W/mK o grubości 28 cm. 
 Przed mocowaniem płyt do podłoża należy podłoże zagruntować odpowiednią masą 
asfaltową np. asfaltową emulsją anionową. Mocowanie płyt do podłoża dokonuje się za 
pomocą klejów objętych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawędziowej, 
płyty powinny być dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie większej 
ilości kleju. Normy zużycia kleju i sposób użycia podaje jego producent. 
 Ściany attykowe należy przemurować (podwyższyć) do wysokości 30cm powyżej kalenicy 
ocieplonej powierzchni dachu, wykonać nowe opierzenia.  
 W ramach kontroli jakości wykonywanych robót należy sprawdzenie grubości ułożenia 
warstwy ocieplenia. Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i 
ubytków. Kontrole grubości ułożonej izolacji przeprowadza się poprzez pomiar płytką o 
wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 ±5 g, w co najmniej pięciu punktach na każde 100 m2 
izolacji. 

3.4.5. Ocieplenie zadaszenia wejścia do budynku 

 Z istniejących konstrukcji zadaszeń nad wejściami należy, od spodu, skuć zawilgocony 
tynk, obłożyć je od góry papą, wykonać opierzenie od spodu i na krawędziach obłożyć 
styropianem o grubości pozwalającej na otwieranie i zamykanie drzwi prowadzących do 
łącznika.  
Należy również uzupełnić lub wykonać izolację przeciwwilgociową przy nowych obróbkach 
dachu z papy termozgrzewalnej. 
Podczas prac ociepleniowych należy obłożyć nową płytką okładzinową również istniejące 
kominy wentylacji znajdujące się na dachu budynku. 

3.4.6. Obróbki dekarsko - blacharskie 

 Do wykonywania napraw i nowych pokryć dachowych należy używać wyłącznie papy 
wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV 250, papa termozgrzewalna 
podkładowa modyfikowana o  gr. 4,0 mm z wkładką PV 200. 
 W związku z pracami termomodernizacyjnymi należy zdemontować istniejące parapety 
okienne i wykonać nowe o dłuższym okapniku z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym.  
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 Należy także zdemontować istniejące opierzenia ze ścian szczytowych i murków 
ogniowych oraz innych elementów oblachowanych, i wykonać nowe obróbki blacharskie po 
wykonaniu ocieplenia ściany zewnętrznej. Należy szczególną uwagę zwrócić na wykonanie 
szczelnych spawów opierzenia.  

Uwaga: Należy wykonać nową instalację odgromową, poprowadzoną w rurkach 
PVCpodtynkowo, z kratką rewizyjną w gruncie – otulina z wełny mineralnej. Przed 
zakończeniem prac termomodernizacyjnych wykonać pomiary sprawności odgromów. 
Instalacja musi spełniać wymagania normy PN-86/E-05003. 

 Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. należy przełożyć, a 
przewody poprowadzić w rurkach PVC podtynkowo. 
 Wszystkie elementy metalowe montowane na elewacji (kratki, dystanse) – malowane w 
kolorze grafitowym. 
 Po wykonaniu ocieplenia dachów należy sprawdzić drożność rur spustowych w pionach 
wewnątrz budynku oraz zamontować w koszach odpływowych kratki zbierające liście i 
zanieczyszczenia. 

3.4.7. Stolarka okienna i drzwiowa 

Stolarka drzwiowa 

 Należy osadzić nowe drzwi stalowe o odpowiedniej odporności ogniowej w otworze 
wykonanym w ścianie podziemia technologicznego.  
 Należy wydzielić pożarowo główny budynek łącznika za pomocą drzwi o szczelności 
ogniowej EI 60. Ościeżnice drzwi powinny być wykonywane z kształtowników z obustronnie 
ocynkowanej ogniowo blachy stalowej wg normy PN-EN 10346:2011 lub z blachy ze stali 
odpornej na korozję gatunku o grubości nie mniejszej niż 1,8mm. Skrzydła drzwiowe powinny 
być wykonane z: 
- płaszcz skrzydła - z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z blachy ze stali odpornej na 
korozję o grubości nie mniejszej niż 0,75mm 
- ramka mocująca szybę i ceownik wzmacniający krawędzie pionowe skrzydła z kształtowników, 
z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej lub z blachy ze stali odpornej na korozję, o grubości nie 
mniejszej nić 1,8mm 
- wypełnienie skrzydeł drzwiowych z płyty, z wełny mineralnej, spełniającej wymagania normy 
PN-EN 13162:2013 
- przeszklenie ze szkła bezpiecznego hartowanego grubości nie mniejszej niż 6mm, 
spełniającego wymagania normy PN-EN 12150-1:2002 lub ze szkła bezpiecznego warstwowego, 
grubości nie mniejszej nić 6,4mm, spełniającego wymagania normy PN_EN ISO 12543-2:2011 
- uszczelki: we wrębach stojaków i nadproża ościeżnicy oraz w przymyku drzwi 
dwuskrzydłowych powinny być stosowane uszczelki przylgowe z EPDM. Do uszczelnienia, 
osadzenia szyby w ramce mocującej powinna być stosowana uszczelka z EPDM. Do 
uszczelnienia dolnej krawędzi skrzydła drzwi może być stosowana listwa opadająca ze stopu 
aluminium z uszczelką z EPDM. Uszczelki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12365-
1:2006.  
- okucia: typy okuć i klasy właściwości technicznych powinny być dostosowane do masy skrzydeł 
drzwiowych, ich szerokości oraz obciążeń eksploatacyjnych.  
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 Stolarka okienna: 

 Projektuje się wymianę stolarki okiennej doświetlającej główny hall Łącznika. Stolarka 
okienna w kolorze popielatym, szklenie szkłem bezpiecznym, współczynnik U=0,9 W/(m2K). Po 
wykonaniu demontażu istniejącego okna – osadzić nowe w warstwie izolacji termicznej (na 
konsolach lub innych wspornikach; cały profil ościeżnicy poza warstwą konstrukcyjną ścian – po 
stronie zewnętrznej), z zastosowaniem podwójnych kołnierzy uszczelniających (między ścianą a 
ościeżnicą okienną zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz). Podłoże należy przygotować tak, 
aby otwór okienny był równy i stabilny, wówczas możliwe będzie prawidłowe ułożenie taśmy 
paroszczelnej od strony wewnętrznej, oraz taśmy paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej. 
Po odpowiednim wypoziomowaniu i wypionowaniu, unieruchomić przy pomocy klinów bądź 
klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna. Następnie ościeżnice należy 
zamocować mechanicznie na kotwy lub konsole (wg zaleceń producenta okien). Szczelinę 
pomiędzy ościeżem, a ościeżnicą należy całkowicie wypełnić sprężystym materiałem 
izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności 
otoczenia. Założyć nowe opierzenie – parapet zewnętrzny i wykonać wyprawki ościeży 
wewnętrznych. Podczas wykonywania wymiany stolarki zachować należy odpowiednie środki 
zabezpieczające pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. 
 Otwory okienne od okien doświetlających pomieszczenia sal wykładowych należy od 
zewnątrz zakryć płytą OSB i następnie ocieplić styropianem jak ścianę.   
 Przed wykonaniem nowej stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary należy 
sprawdzić na budowie.  

Podwyższenie audytorium 

 W konstrukcji poszczególnych poziomów audytorium należy zdemontować metalowe 
kraty zamontowane jako podstopnice oraz zastąpić je okładziną z blachy stalowej malowanej 
proszkowo. W blasze powinny być wykonane otwory, w których będą zamontowane zostaną 
nawiewniki.  

3.5. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych - koszty kwalifikowalne 

3.5.1. Stalowe konstrukcje wsporcze dla turbin wiatrowych  

 W ramach zamówienia przewiduje się dostarczenie i montaż dwóch turbin wiatrowych 
przeznaczonych do zamontowania ponad dachem  budynku Wydziału Budowy Maszyn i 
Zarządzania. Zaplanowano montaż dwóch turbin o mocy 10 kW i 3kW. Będą to siłownie o 
pionowych osiach obrotu.  
Zakłada się, że oddziaływania na konstrukcję wsporczą na wysokości mocowania turbiny 
niebędą przekraczać następujących wartości: 
1. Turbina 3 kW 
 -obciążenie pionowe: Fz=1,8 kN 
  -obciążenie poziome: Fx=2,1 kN 
 -moment w kierunku osi pionowej: Mz=3,5 kNm 
2. Turbina 10 kW 
 -obciążenie pionowe: Fz=6,0 kN 
  -obciążenie poziome : Fx=15,0 kN 
 -moment w kierunku osi pionowej : Mz=6,0 kNm 
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Turbiny mają zostać zlokalizowane na dachu w miejscach dylatacji budynku. W miejscach tych 
na wysokości korytarza technicznego ściany dylatacyjne dochodzą do dachu korytarza. Są to 
ściany żelbetowe o gr. 26cm. Należy zaprojektować i wykonać stalowe konstrukcje wsporcze dla 
turbin mocowane do ścian żelbetowych po obu stronach dylatacji. Zakłada się wykonanie 4 
słupów stalowych kotwionych do ścian żelbetowych. Kotwienie na kotwy stalowe wklejane 
przewidziane  do obciążeń dynamicznych i stalowe knagi osadzane w odwierconych otworach. 
Słupy należy wyprowadzić na wysokość określoną w projekcie instalacyjnym turbin  - ok.50 cm 
ponad dach. Słupy połączyć konstrukcją stalową umozliwiającą sztywne zamocowanie słupa 
turbiny. W poziomie połączenia konstrukcji wsporczej z kolumną turbiny należy przewidzieć 
potrzebę wykonania pomostu obsługowego (zgodnie z ewentualnymi wymaganiami producenta 
turbin).   
Zaprojektowanie i wykonywanie słupów stalowych, do których zostaną przymocowane turbiny 
należy do oferenta. 
Projektowanie konstrukcji wsporczej należy poprzedzić opracowaniem ekspertyzy stanu 
technicznego istniejącego budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania 
połączenia konstrukcji wsporczych turbin z istniejącymi elementami konstrukcji budynku. 

3.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

Konstrukcję stalową  zabezpieczyć powłokami malarskimi wg PN ISO 12944: 
-trwałość H 
-kategoria korozyjności C2 
-stopień czystości Sa2 wg PN ISO 8501-1 
Elementy stalowe usytuowane na zewnątrz zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie 
ogniowe – grubość powłoki min. 70 µm. 

3.5.3. Wymagania co do dokumentacji projektowej w zakresie konstrukcji 

a) wytyczne ogólne 

 Projekt wykonawczy konstrukcji będzie stanowił integralną część projektu 
wielobranżowego stanowiącego podstawę do realizacji zamierzenia budowlanego. Powinien on 
zawierać przedstawiony w formie opisowej i graficznej układ funkcjonalny obiektu, 
wyszczególnienie założeń przyjętych do obliczeń konstrukcji, schematy statyczne i obciążenia 
działające na konstrukcję, wraz z podstawowymi wynikami obliczeń. Zarówno część opisowa jak 
i część graficzna projektu powinny określać rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wszystkich 
elementów konstrukcji. W projekcie konstrukcji należy także podać kategorię geotechniczną i 
rozwiązanie sposobu posadowienia elementów projektowanych na zewnątrz budynku.  
Część rysunkowa projektu powinna zawierać rzuty (schematy) konstrukcyjne wraz z 
fundamentami oraz szczegółowe rysunki wykonawcze poszczególnych elementów konstrukcji, 
detale połączeń konstrukcyjnych oraz kompletne zestawienia materiałów konstrukcyjnych 
niezbędnych do zrealizowania całości zadania. 
Wykonawca (wykonawcy) poszczególnych zadań w zakresie konstrukcji są zobowiązani do 
przygotowania projektów warsztatowych elementów konstrukcyjnych, będących w zakresie 
jego kompetencji.  
Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji obiektu należy opracować na podstawie 
niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  
Dokumentacja projektowa na każdym etapie inwestycji podlega weryfikacji i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego. 
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b) Roboty ziemne i fundamentowe  

Roboty ziemne należy prowadzić w oparciu o następującą dokumentację projektową: 
- dokumentacja geotechniczna; 
- geotechniczne warunki posadowienia 
- projekt robót ziemnych 
- projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji w zakresie fundamentowania 

c) Roboty betonowe i żelbetowe 

Roboty zbrojarskie – należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze elementów żelbetowych 
wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej; 
Rysunki wykonawcze elementów żelbetowych powinny określać: gabaryty elementów 
żelbetowych, grubości otulenia prętów zbrojeniowych, układ prętów zbrojeniowych. 
Dokumentacja projektowa powinna precyzować układ przerw roboczych w betonowaniu 
posadzek i studni montażowej oraz sposób ich uszczelnienia. 
Wykonawca robót żelbetowych powinien na własne potrzeby przygotować roboczy projekt 
deskowań konstrukcji żelbetowych. 

d) Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  

Roboty montażowe  – należy wykonać w oparciu o schematy montażowe konstrukcji i detale 
połączeń montażowych.  
Elementy wysyłkowe należy przygotować wg rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej 
zawierających rysunki wszystkich elementów konstrukcji, wykazy stali profilowej i wykazy 
elementów wysyłkowych.  Zalecanymi gatunkami stali do wykonania konstrukcji wsporczych są 
S235J2 i S355J2. 
W zakresie ochrony przed korozją projekt powinien określać: 
- kategorię korozyjną środowiska;  
- okres trwałości do pierwszej renowacji; 
- wymagany sposób przygotowania powierzchni do malowania; 
- sposób zabezpieczenia antykorozyjnego. 

3.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu - koszty kwalifikowalne 

3.6.1. Opaska wokół budynku 

 Należy zdemontować istniejącą opaskę z płyt betonowych, wraz z krawężnikiem, a w ich 
miejsce wykonać nową, z kostki betonowej. Przed zasypaniem wykopu i ułożeniem nowych płyt 
betonowych należy wykonać drenaż. Istniejące odwodnienia należy wykonać na nowo, a 
następnie zabezpieczyć je metalową osłoną. 

3.6.2. Podesty przed wejściami  

 Wykonane z lastrico istniejące podesty przed wejściami do budynku również w wielu 
miejscach mają ubytki. Należy wykonać niezbędne uzupełnienia oraz zamontować nowe 
wycieraczki.  
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3.6.3. Wykonanie wyjścia technologicznego 

 Przy zewnętrznej północnej ścianie, wzdłuż wejścia do korytarza łączącego budynek 
główny Łącznika z Budynkiem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania należy wykonać 
miejscowe obniżenie terenu w postaci studni o wymiarach: minimum dł.  3,30m x szer. 2,20m  i 
głębokości minimalnej 2,65m zamkniętej przekryciem pełnym, łatwo demontowalnym o 
nośności wymaganej dla  istniejącej w tym miejscu drogi ewakuacyjnej. Należy wykonać 
dodatkowo odwodnienie wykopu połączone z drenażem. W ścianie, pod poziomem terenu 
należy wykonać otwór oraz osadzić w nim drzwi zamykane na klucz, które umożliwią dostęp z 
zewnątrz budynku do technologicznego podziemia, w którym umieszczone są centrale 
wentylacyjne. 

3.6.4. Oświetlenie zewnętrzne 

 Po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją należy zamontować na elewacji, 
nad wejściami oświetlenie zewnętrzne energooszczędne LED o szczelności oprawy IP 65.  
 

 Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego 
ani zdrowia ludzi. Nie została również wyszczególniona jako przedsięwzięcie mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. 
U. Nr 213, poz. 1397) - na podstawie powyższego rozporządzenia niniejsza inwestycja nie 
wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  
Przedmiotowy budynek nie jest źródłem emisji czynników szkodliwych dla otoczenia, a w 
szczególności szkodliwych pyłów, wibracji, promieniowania w tym jonizującego i 
radioaktywnego.  

3.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu - koszty niekwalifikowalne 

3.7.1. Schody zewnętrze pomiędzy zróżnicowanymi poziomami terenu 

 Schody zewnętrzne biegną wzdłuż wschodniej ściany głównej części łącznika. Składają 
się ze stalowej belki konstrukcyjnej, na której oparte są stopnice z lastrico, a do nich z kolei 
kotwiona jest stalowa balustrada malowana proszkowo. Stopnice miejscami są uszkodzone, 
wyszczerbione, a pasy antypoślizgowe wystają ponad jej powierzchnię. Na każdym ze stopni 
należy wykonać nową warstwę lastrico, która wyrówna ich poziom. Połączenia stalowej 
konstrukcji, balustrad i stopnic z lastrico rdzewieją.  

3.7.2. Balustrady i elementy metalowe 

 Stalową belkę stanowiącą główny element konstrukcyjny schodów, należy oczyścić, 
zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować proszkowo na kolor grafitowy.  
Należy zdemontować istniejące balustrady schodowy i zamontować nowe ze stali nierdzewnej. 
Formę nowej balustrady należy przedstawić autorowi niniejszego opracowania do akceptacji.  
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3.7.3. Wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne 

Bezpośrednio przed wejściami, na zewnątrz i wewnątrz, budynku należy zamontować 
wycieraczki zewnętrzne o wysokiej skuteczności czyszczenia, trwałości, odporności na wilgoć i 
korozję oraz całoroczne wahania temperatur, składające się z gumowych wkładów czyszczących 
i szczotek osadzonych w profilach aluminiowych.  

3.8. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia wnętrz 

Posadzka:  
W każdej z sal zamontowano stalową konstrukcję, która różnicuje poziomy audytorium. 
Podłoga każdego z poziomów pokryta jest wykładziną PVC. Pod stopnicami znajdują się stalowe 
kraty, które zapewniają nawiew powietrza.  
Ściany: 
Aktualnie ściany wnętrza sali wykładowej zbudowane są z nieotynkowanych pustaków z 
prostokątnymi otworami w regularnym układzie.  
Sufit: 
Sufit pokryty jest boazerią drewnianą, do spodu której zamontowano oświetlenie. 
Nad tablicą znajduje się kratka wentylacyjna.  

3.8.1. Posadzki 

 Wykładziną PVC w formie płytek 61x61cm o wyraźnym wzorze należy wyłożyć posadzkę 
oraz poszczególne poziomy audytorium. Wykładzina w płytkach typu Tarkett iQ Optima: kolor: 
white contrast, bądź równoważna. Kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą 
EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie IQ PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania 
bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres użytkowania.  
Umożliwiająca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.  Posiadająca 
klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 
użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2700 g/m2 ( +/- 2% ).  Typ wykładziny wg 
ISO 10581 – typ I. Średnia zmierzona wartość wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie więcej niż 
≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilność 
wymiarów wg normy EN434 : ≤0.25%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy 
oddziaływaniu kółek krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy ISO 
26987. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń 
sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 ISO 14644-1 (ważne dla obiektów służby 
zdrowia). Antypoślizgowa R9.   
Wykładzinę należy montować do posadzki za pomocą specjalnego kleju zgodnie z wytycznymi 
producenta. Wylewka betonowa pod wykładzinę powinna być dokładnie wypoziomowana i 
wykonana bardzo starannie. 
Wybrany materiał należy przedstawić autorom PFU do akceptacji.  
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Ilustracja 1: wzór i kolorystyka wykładziny PCV, źródło: http://obiektowe.tarkett.pl/nasze-podlogi/wykladziny-

obiektowe-pcw/wykladziny-obiektowe-pcw/iq-optima#firstsku=1777158o.tktp, z dnia 18.01.2017, zdjęcie ma jedynie 

charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych 

 
 Krawędź stopni schodowych na styku stopnicy z podstopnicą należy zabezpieczyć czarną 

listwą PCV z antypoślizgowymi rowkami w celu ochrony krawędzi przed uszkodzeniami. 

Wybrany materiał należy przedstawić autorom PFU do akceptacji.   

3.8.2. Cokoły 

 W pomieszczeniach z posadzką wykończoną płytami gresowymi i malowanymi ścianami 
niewykończonymi płytką zastosować cokoły z profili stalowych nierdzewnych o wys. 10cm. 
Narożniki listew należy wykończyć systemowymi kształtkami ze stali nierdzewnej. 
Wybrany materiał należy przedstawić autorom PFU do akceptacji.  

 
Ilustracja 2: listwa przypodłogowa ze stali nierdzewnej, źródło: http://www.decorsystem.com.pl, z dnia 28.11.2012, 

zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy i zostało zamieszczone jedynie w celach informacyjnych                         

3.8.3. Wykończenie ścian 

  Pas okien zakryć płytą włókno-cementową wodoodporną, montowaną do ściany za 
pomocą konstrukcji stalowej. Następnie tak zamontowane płyty należy pokryć perforowanymi 
akustycznymi płytami gipsowymi do okładzin bezspoinowych odpornymi na uderzenia, z 
perforacją kwadratową określoną przez akustyka, preferowany stopień perforacji: około 19,8%  
(otwory około 8x8mm, odstęp pomiędzy środkami otworów około 10mm), długość płyty około 
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200cm, szerokość płyty około 120cm, grubość około 12,5mm. Perforacja równomierna na całej 
powierzchni płyty. Krawędzie wzdłużne i poprzeczne płyt cięte. Płyty powinny charakteryzować 
się wytrzymałością mechaniczną min 300N w poprzek płyty i min 120N wzdłuż płyty, 
odpornością na wilgoć do 70% RH oraz masą 9,6kg/m2. Powinny być również sklasyfikowane 
jako materiał niepalny oraz w klasie A2-s1.d0. Styki płyt powinny być sklejone gipsem 
szpachlowym 
Wybrany materiał należy przedstawić autorom PFU do akceptacji. 
Płyty ścienne należy pomalować farbą ceramiczną na kolor grafitowy NCS S 6502-B. 

3.8.4. Sufity podwieszane 

  Do sufitu należy zamontować, na ruszcie dwupoziomowym krzyżowym o rozstawie belek 
poprzecznych rusztu (nośnych) równym 300mm i inne rozstawy jak dla płyty grubości 15mm, 
perforowanymi płytami gipsowymi do okładzin bezspoinowych odpornymi na uderzenia, z 
perforacją kwadratową określoną przez akustyka, preferowany stopień perforacji: około 19,8%  
(otwory około 8x8mm, odstęp pomiędzy środkami otworów około 10mm), długość płyty około 
200cm, szerokość płyty około 120cm, grubość około 12,5mm. Perforacja równomierna na całej 
powierzchni płyty. Krawędzie wzdłużne i poprzeczne płyt cięte. Płyty powinny charakteryzować 
się wytrzymałością mechaniczną min 300N w poprzek płyty i min 120N wzdłuż płyty, 
odpornością na wilgoć do 70% RH oraz masą 9,6kg/m2 sklasyfikowane jako materiał niepalny 
oraz w klasie A2-s1.d0. Styki płyt powinny być sklejone gipsem szpachlowym. 
Wybrany materiał należy przedstawić autorom PFU do akceptacji. 
Płyty sufitowe należy pomalować farbą ceramiczną na kolor jasny popiel.  

3.9. Wymagania dotyczące konstrukcji 

3.9.1. Obniżenie posadzek piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni i maszynowni wody 

lodowej  

 W związku z potrzebą wydzielenia pomieszczenia maszynowni wody lodowej o 
wysokości co najmniej 2,40 m niezbędne jest obniżenie posadzki w obrębie tego pomieszczenia 
o  min. 20 cm. Za celowe uznano także wykonanie posadzki w przyległej wentylatorowni na tym 
samym poziomie, co wiąże się z takim samym jej obniżeniem.  
Powierzchnia pomieszczeń projektowanej maszynowni wody lodowej i istniejącej 
wentylatorowni wynosi odpowiednio 59,9 m2 i 87,5 m2.  Zakres projektowanych prac będzie 
obejmował skucie istniejących posadzek w pomieszczeniach, usunięcie gruzu i gruntu poniżej 
poziomu istniejących obecnie posadzek betonowych do głębokości około 60 cm oraz wykonanie 
nowego układu warstw posadzkowych. Posadzki wykonane na gruncie powinny posiadać 
warstwę izolacji termicznej o grubości wymaganej przepisami. Warstwę nośną posadzek należy 
wykonać o grubości co najmniej 10 cm z betonu klasy C20/25 ze zbrojeniem siatkami 
zgrzewanymi z prętów o średnicy co najmniej Ø6. Powierzchnia posadzki powinna być gładka, 
utwardzona i niepyląca. Wg rozpoznania przeprowadzonego podczas badań geotechnicznych 
wierzch istniejących fundamentów w przedmiotowych pomieszczeniach znajduje się 0,80 m 
poniżej poziomu istniejących posadzek podpiwniczenia (prawdopodobnie jest to wierzch płyty 
fundamentowej), zatem wykonanie wykopu o głębokości około 60 cm nie powinno stwarzać 
żadnego zagrożenia dla konstrukcji budynku. Pod wymienione powyżej warstwy posadzkowe 
należy przygotować podkład z chudego betonu oraz warstwę hydroizolacyjną.  
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3.9.2. Wykonanie otworów na nowe przejścia komunikacyjne i przejścia ciągów instalacyjnych  

 W miejscach wynikających z zaprojektowanego układu funkcjonalnego, należy wykuć w 
istniejących ścianach murowanych otwory na drzwi i przejścia o szerokości 150 cm i wysokości 
220 cm od poziomu obniżonej posadzki. Zgodnie z projektem budowlanym planowane jest 
wykonanie trzech takich otworów. Ponadto wymagane będzie wykonanie w ścianach otworów 
na przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych oraz innych koniecznych do wykonania z 
uwzględnieniem projektów instalacyjnych. Wykucie otworów należy poprzedzić osadzeniem w 
istniejących ścianach nadproży żelbetowych lub stalowych o nośności umożliwiającej 
przeniesienie działających obciążeń pionowych. Zamontowane nadproża powinny spełniać 
warunek nośności ogniowej R60.  Wymiary nadproży należy skoordynować z projektem 
architektonicznym i projektami instalacyjnymi.  

3.9.3. Zewnętrzna studnia montażowa do maszynowni wody lodowej 

 W celu wygrodzenia zagłębienia zewnętrznego (studni montażowej) wzdłuż zewnetrznej 
ściany podpiwniczenia budynku obok pomieszczenia maszynowni wody lodowej należy 
zaprojektować i wykonać żelbetową skrzynię o minimalnych wymiarach wewnętrznych  
220 x 330 cm. Grubość ścian żelbetowych powinna zapewnić przejęcie bocznego parcia gruntu 
nasypowego przy budynku. Nie powinna być ona mniejsza niż 20 cm. Fundament skrzyni 
zaprojektować w postaci płyty dennej o grubości min. 30 cm, z zamocowanym w niej pionowym 
zbrojeniem ścian. Zbrojenie poziome i pionowe od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej 
ustalić na podstawie obliczeń statycznych uwzględniających wysokość naziomu od strony 
zewnętrznej, rodzaju nawierzchni i sposobu jej użytkowania. Zbrojenie poziome ścian należy 
przyjąć w ilości niezbędnej dla zabezpieczenia ścian przed zarysowaniem wywołanym skurczem 
betonu.   
 Należy zapewnić minimalną grubość otulenia zbrojenia – 0,03 m dla ścian i 0,05 m dla 
płyty fundamentowej (dennej) skrzyni - studni montażowej. Należy zastosować beton szczelny o 
odpowiedniej nasiąkliwości i mrozoodporności zapewniającej trwałość otuliny zbrojenia ścian i 
płyty dennej przez cały okres użytkowania obiektu. Konstrukcja zagłębienia zewnętrznego 
powinna być wykonana z betonu wodoszczelnego klasy C30/37. W miejscach przerw roboczych 
i w miejscach styków projektowanych scian żelbetowych z istniejącymi zewnętrznymi scianami 
budynku należy zamontować systemowe taśmy uszczelniające. Przekrycie studni montażowej 
należy wykonać pełne, łatwo demontowalne o nośności wymaganej dla  istniejącej w tym 
miejscu drogi ewakuacyjnej. W przypadku zastosowania elementów stalowych należy 
przewidzieć ich zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe. W ścianie 
żelbetowej studni należy osadzić stalowe szczeble wyłazowe. 
Całość robót ziemnych i fundamentowych należy zaprojektować zgodnie z dokumentacją 
geotechniczną i geotechnicznymi warunkami posadowienia opracowanymi dla terenu 
projektowanej inwestycji. Prace ziemne związane z koniecznością przygotowania podłoża 
gruntowego w wykopie pod płytę fundamentową, zabezpieczenie wykopów przed wodami 
gruntowymi należy skonsultować pod względem geotechnicznym  z rzeczoznawcą wskazanym 
przez Zamawiającego. Całość prac ziemnych należy wykonać  pod nadzorem uprawnionego 
geotechnika, który będzie zobowiązany do bieżącej oceny stanu podłoża gruntowego w 
wykopie. 
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3.9.4. Konstrukcje pomocnicze do montażu nowych sufitów podwieszonych w salach 

wykładowych 

 Montaż sufitów podwieszonych w salach wykładowych należy poprzedzić demontażem 
istniejących sufitów drewnianych wraz z ich podkonstrukcją. Przed zamontowaniem nowych 
sufitów należy także opracować ekspertyzę nośności oraz możliwości technicznych montażu 
nowych sufitów podwieszonych do konstrukcji stropodachu nad salami wykładowymi. W razie 
potrzeby należy zaprojektować stalowe konstrukcje pomocnicze do montażu rusztu nośnego 
projektowanych sufitów (z perforowanych płyt gipsowo-kartonowych). Rozwiązania 
konstrukcyjne elementów stalowych należy dostosować do przyjętej w opracowaniach 
architektonicznych formy sufitów. Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
powłokami malarskimi. 
 

4. Opis wymagań 

4.1. Cechy obiektu  dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

 O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych, Zamawiający oczekuje 
zaprojektowania i wykonania obiektu zgodnie z określonymi poniżej wymaganiami ogólnymi. 
Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż 
określone powyżej. Wszystkie materiały zastosowane w nowoprojektowanych elementach 
konstrukcji budynku powinny być nowe i najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do 
pełnionej roli i wymagające minimum konserwacji. Powinny zapewniać długotrwałą 
przydatność  w warunkach klimatycznych panujących w miejscu lokalizacji Inwestycji. 
Zastosowane materiały, elementy gotowe oraz rozwiązania konstrukcyjno-budowlane powinny 
odpowiadać warunkom miejscowym i środowiskowym oraz spełniać wymagania 
obowiązujących norm i przepisów. 

4.1.1.  Roboty ziemne i fundamentowe  

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych i fundamentowych należy szczegółowo 
zapoznać się z dokumentacją geotechniczną opracowaną dla terenu przeznaczonego pod 
budowę oraz z wytycznymi dotyczącymi technologii robót ziemnych wynikającymi z projektu 
posadowienia. Roboty ziemne powinny być poprzedzone przełożeniem istniejących, czynne 
instalacji podziemnych. Całość prac ziemnych związanych z koniecznością oceny stanu podłoża 
gruntowego w wykopach pod fundamenty, zabezpieczenie wykopów przed wodami 
gruntowymi należy wykonać pod stałym nadzorem geotechnicznym. Technologia robót 
ziemnych powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania dotyczące prawidłowego i 
bezpiecznego wykonania wykopów, fundamentów i nasypów budowlanych a także 
odpowiedniej do warunków geotechnicznych i sytuacji terenowej obudowy wykopów. 

4.1.2. Roboty betonowe  

 Zaleca się używanie cementu CEM-II BS w ilości max 340 kg/m3. W celu ograniczenia 
skurczu w betonie zastosowanym na płytę fundamentową i ściany żelbetowe studni 
montażowej należy stosować odpowiednie dodatki i domieszki chemiczne do masy betonowej  
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Należy także stosować plastyfikatory zapewniające konsystencję masy betonowej adekwatną 
do sposobu betonowania.  
Przerwy robocze wykonywać w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej. W 
miejscach przerw należy stosować preparaty  zwiększające przyczepność lub stosować inne 
rozwiązania (np.: siatki zwiększające przyczepność).  
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i 
stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Pielęgnacja 
powierzchni posadzek betonowych powinna być prowadzona ze szczególną starannością. 
Zaleca się pozostawienie betonu ścian w deskowaniach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu 
w okresach niskich temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym. W okresie wiązania 
i twardnienia betonu należy stosować zabiegi w celu ograniczenia parowania wody.  
Stal do zbrojenia betonu:  fyk = 500 MPa, klasa ciągliwości min. B 
 

4.1.3. Roboty murowe  

 Przejścia przewodów przez ściany wykonywać w rurach ochronnych o długości 2 cm 
większej niż grubość przegrody. Należy zapewnić zgodne z projektem parametry materiałów 
murowych (w tym wymaganą klasę zaprawy) oraz kategorię wykonania robót murarskich.  
Na czas wykonywania otworów na przejścia i kanały wentylacyjne w istniejących ścianach, ze 
względu na ich czasowe osłabienie, należy przewidzieć montaż tymczasowych podpór 
zabezpieczających zagrożone fragmenty stropów podpartych tymi ścianami. 

4.1.4. Roboty montażowe konstrukcji stalowych  

 Stalowe elementy konstrukcyjne powinny mieć gabaryty i masy umożliwiające ich 
montaż przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.  Otwory w istniejących elementach 
żelbetowych  należy wycinać techniką diamentową o wymiarach technicznie niezbędnych 
określonych w projekcie wykonawczym. Wykuwanie otworów przy pomocy młotów jest 
niedopuszczalne. Przejścia konstrukcji przez dach powinny być należycie uszczelnione i 
zabezpieczone przed przeciekaniem wód opadowych. Uszkodzone podczas robót montażowych 
warstwy pokrycia połaci dachu należy naprawić. Należy zapewnić zgodną z klasę wykonania 
konstrukcji stalowych wg PN-EN 206. Elementy stalowe powinny być przed ich zamontowaniem 
zabezpieczone przed korozją atmosferyczną zgodnie ze sposobem podanym w projekcie. 
Zakładana klasa wykonania konstrukcji stalowych – EXC-2 wg PN-EN 1090-2+A1 

4.1.5. Odbiory konstrukcji podczas realizacji  

 Podczas realizacji budowy należy przeprowadzić wszelkie niezbędne odbiory, których 
wyniki powinny zostać udokumentowane wpisami do dziennika budowy, a w szczególności:  
- Odbiór elementów konstrukcji dostarczonych z wytwórni  
- Odbiór wykopów fundamentowych przez uprawnionego geotechnika pod kątem sprawdzenia 
stanu  faktycznego ze stanem przedstawionym w dokumentacji geotechnicznej  
- Odbiór zbrojenia konstrukcji żelbetowych i elementów izolacji ze sprawdzeniem elementów 
dystansowych zapewniających zgodną z projektem grubość otulenia 
- kontrola poprawności montażu deskowań i ich podpór 
- Geodezyjny pomiar usytuowania i rzędnych fundamentów . 
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4.1.6. Uwagi ogólne dotyczące prowadzenia prac budowlanych  

 Wszelkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych pod stałym nadzorem 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze. 
Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane ekipy budowlane z zachowaniem 
zasad bhp oraz obowiązujących norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac należy sprawdzać istotne dla ich 
prawidłowego wykonania wymiary istniejących elementów budynku oraz skoordynować  
roboty z opisanymi w odpowiednich projektach robotami związanymi. 
 

4.2.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.2.1. Warunki dotyczące robót 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót” oraz Polskich Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
ich jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4.2.2. Obowiązki wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

-  Sporządzenia mapy do celów projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentów 
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody 

właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania 
dokumentacji projektowej w formie planów rysunków lub innych dokumentów 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być 
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

-   przedstawienia Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki 
warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 
zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 
świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem bądź zamówieniem 
elementów indywidualnych; 

-  sprawdzenia wymiarów rzeczywistych na budowie;  

-  opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru robót na wszystkie realizowane elementy. 

- Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie 
materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, 
parametrów technicznych, wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji 
muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta, 
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-  aby wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, 
zgodnie z postanowieniami umowy, wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie 
materiały, urządzenia i sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do 
wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to 
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy; 

-  pełnienia odpowiedzialności za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na placu budowy oraz za metody i technologie użyte na budowie; 

-  zorganizowania we własnym zakresie zatrudnienia kierownictwa robót i robotników, 
a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 
dowóz; 

-  wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób aby 

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych, nie zakłócać 
bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 
dróg, chodników i placów publicznych oraz prywatnych do i na terenach należących zarówno 
do Zamawiającego jak i do osób trzecich, Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego 

przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia; 

-  zastosowania wszelkich racjonalnych środków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 
placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy 
i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 
transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg; Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w 

związku z tym bezpośrednio i przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód; 

-  bycia gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót 
do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 
przeciwpożarowych i porządkowych; 

-  odpowiedzialności za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w 
projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia, za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach 
lub wzajemnej korelacji elementów pełna odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 
zobowiązany jest je usunąć na własny koszt bez wezwania; 

-  ubezpieczenia robót, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia 
kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą sprzętu i innych przedmiotów 

Wykonawcy sprowadzone na teren robót, wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub 
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę; 

-  sporządzenia przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych; 

-  współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych 
postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do 
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całkowitego ukończenia zadania, współpraca między wykonawcami polegać będzie na 
wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze 
skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 
akceptowanego przez Inwestora, Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt 
organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji; 

-  prowadzenia dokumentacji budowy, wykonywanie obmiarów ilości zamawianych robót, 
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu 
Zamawiającemu; 

-  pozyskania składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących nadmiarem do wywozu 
(uzyskanym własnym staraniem i na swój koszt). 

-  przygotowanie rozliczenia końcowego robót,  

-  sprawowanie nadzoru autrorskiego nad realizowanymi robotami. 

 

4.2.3. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

-  projekt budowlano wykonawczy robót ziemnych z zabezpieczeniem głębokich wykopów 
obudową typu berlińskiego oraz projekt budowlano-wykonawczy drenażu;  

- projekt zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i graficznej 

-  plan bioz; 

-  projekt organizacji budowy; 

-  projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną na wniosek Inspektora Nadzoru 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru oparte na umowie, 
dokumentacji projektowej oraz normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące 

realizacji robót wykonywane będą przez Wykonawcę w terminie określonym przez Inspektora 
pod groźbą wstrzymania robót na koszt Wykonawcy. 

4.2.4. Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ). 

Program zapewnienia jakości zawierać powinien: 

-  organizację wykonania robót z uwzględnieniem terminów i sposobu ich prowadzenia; 

-  organizację ruchu na budowie; 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

-  wykaz zespołów roboczych (kwalifikacje i przygotowanie praktyczne); 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość; 

-  system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót (sposób i procedura); 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium własne lub 
instytucji, której wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 

-  forma archiwizacji wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów oraz wniosków i korekt 

w procesie technologicznym a także sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

-  środki transportu i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.; 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość sprawdzenia poprawności 
zagęszczenia nasypu nad drenażem, legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrole z częstotliwością zapewniającą 
jakość robót zgodną z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. 
W przypadku gdy minimalny zakres badań i kontroli nie został określony w tych 
dokumentach zakres kontroli określi Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru będzie miał 
nieograniczony dostęp do laboratorium w celu kontroli procesu badania jakości. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w pracy laboratorium Inspektor Nadzoru nie dopuszcza do 
stosowania materiałów wadliwie badanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Inspektor Nadzoru ma mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. W przypadku wątpliwości co do jakości badań, kwestionowane 
materiały będą podlegały ponownym badaniom na koszt Wykonawcy w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku na koszt Zamawiającego. 
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Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki powinny być odpowiednio opisane w sposób zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru. 

Opis odbioru robót 

Etapy odbioru robót 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

-  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

-  odbiorowi częściowemu (wg warunków umowy); 

-  odbiorowi ostatecznemu; 

-  odbiorowi po upływie rękojmi; 

-  odbiorowi po upływie gwarancji. 

 

Dokumenty do odbioru 

Dokumentami do odbioru będą: 

-  dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami – powykonawcza; 

-  szczegółowe specyfikacje techniczne; 

-  protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

-  protokoły odbiorów częściowych; 

-  recepty i ustalenia technologiczne; 

-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodne z programem 
zapewnienia jakości (PZJ); 

-  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów; 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin ich wykonania wyznaczy 
Zamawiający. 

Odbiór robót 

 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez 
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Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie 
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

-  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

-  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1.  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

2.  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania 

odbioru po raz drugi. 

 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny 
odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz term inna 
protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu  

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

5.1. Posiadane dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający oświadcza, że teren na którym znajduje się niniejsze zamierzenie inwestycyjne, 
objęty jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXIV/216/V/2007 z dnia 23. października 
2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kampus 
Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta" w Poznaniu.  
Zamawiający informuje, że posiada: 
- Decyzję nr 696/2016 z dnia 15.04.2016 nr UA-VII-A12.6740.793.2016 zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Politechniki Poznańskiej, pl. Marii 
Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku łącznika 
A1a polegającą na ociepleniu budynku, przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej, 
ogrzewania i klimatyzacji oraz pomieszczenia wentylatorowni, przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu 
(dz. nr 3, ark. 18, obr. Śródka). 
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5.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 dołączono jako załącznik nr 10.1.2.  

5.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Normy: 

 PN-EN 1997-1 (maj 2008, z późniejszymi poprawkami). Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.   

 PN-EN 1997-2 (kwiecień 2009, z późniejszymi poprawkami). Eurokod 7. Projektowanie 
geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.   

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia. 

 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. 

 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 

 PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. 

 PN-93/B-12043 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze. 

 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne  
i projektowanie.  

 PN-83/B-03010. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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5.4. Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy zasadniczej będzie wykonana w ramach opracowania projektu wykonawczego 
na koszt Wykonawcy.  

5.5. Wyniki badań gruntowo wodnych 

Patrz załączniki: „Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych w 
miejscu łącznika A1a oraz wytycznych geotechnicznych do przeprowadzenia robót termo 
modernizacyjnych” (dokumentacja archiwalna nr 6637/2015), opracowana przez 
GT Projekt, lipiec – sierpień 2015 r.  

5.6. Zalecenia Konserwatora Zabytków 

Nie dotyczy 

5.7. Inwentaryzacja zieleni   

 Nie dotyczy 

5.8. Dane dotyczące elementów ochrony środowiska                                                                            

Inwestycja nie wymaga konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 
Zaleca się, przed rozpoczęciem prac remontowych, termomodernizacyjnych zlecić 
doświadczonemu ornitologowi wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie 
występowania ptaków gatunków chronionych, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia 
schronień ptaków podczas wykonywania prac. W przypadku gdy zniszczenie schronienia jest 
konieczne, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
oraz zapewnić ptakom zastępcze miejsca lęgowe (np. poprzez zawieszenie budek lęgowych w 
miejscach, gdzie ptaki miały swoje lęgi). Za zniszczenie siedlisk uznaje się także montowanie 
kratek w otworach wentylacyjnych budynków, uniemozliwiających tym samym ptakom powrót 
do miejsc lęgowych.  

5.9. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

5.10. Dane inwentaryzacyjne 

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana została wykonana na potrzeby projektu 
budowlanego i jest jego integralną częścią.  Przebieg sieci wod.-kan. i energetycznej na 
podstawie mapy otrzymanej od Zamawiającego.  

5.11. Wykaz posiadanych porozumień, pozwoleń i warunków technicznych 

Warunki techniczne porozumienia i pozwolenia załączono na końcu Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego.  
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Są to następujące dokumenty: 

 - Decyzję nr 696/2016 z dnia 15.04.2016 nr UA-VII-A12.6740.793.2016 zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla Politechniki Poznańskiej, pl. Marii 
Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku łącznika 
A1a polegającą na ociepleniu budynku, przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej, 
ogrzewania i klimatyzacji oraz pomieszczenia wentylatorowni, przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu 
(dz. nr 3, ark. 18, obr. Śródka). 
- Deklaracaja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 nr WPN-
I.6335.257.2016.KD 

 Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 01.02.2011 wydany przez Starostwo Powiatowe 

5.12. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, 

gazowej, energetycznej i teletechnicznej oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Przewiduje się, że zrzut wód będzie odbywał się do istniejącej kanalizacji deszczowej, 
gdzie wstępnie zaproponowana studzienna kanalizacyjna została zaznaczona na załączniku 
nr 1.2 „Opinii geotechnicznej …” (załącznik nr 3.).    

Zrzut wód będzie odbywał się do kanalizacji wewnętrznej należącej do Inwestora, który 
posiada niezbędne pozwolenia na odprowadzenia wód.  

Wykonanie drenażu jako instalacji stabilizującej poziom wód gruntowych nie wymaga 
uzyskania pozwalanie wodnoprawnego.  

 

 

6. SPIS ILUSTRACJI 
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7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU 10.1 

Załącznik 10.1.1 

Decyzja nr 696/2016 z dnia 15.04.2016 nr UA-VII-A12.6740.793.2016 zatwierdzająca projekt budowlany 

i udzielająca pozwolenia na budowę dla Politechniki Poznańskiej, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 

Poznań, dla inwestycji obejmującej przebudowę budynku łącznika A1a polegającą na ociepleniu 

budynku, przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji oraz pomieszczenia 

wentylatorowni, przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu (dz. nr 3, ark. 18, obr. Śródka) 

Załącznik 10.1.2 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Załącznik 10.1.3 

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000  

nr WPN-I.6335.257.2016.KD 

Załącznik 10.1.4 

„Załącznik nr_01. Opinia geotechniczna.”; GT PROJEKT, Swadzim, lipiec - sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.5 

„Załącznik nr 1.1. Opinia geotechniczna. Mapa orientacyjna wraz ze zdjęciem satelitarnym terenu 

badań.”; GT PROJEKT, Swadzim, lipiec - sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.6 

„Załącznik nr 1.2. Opinia geotechniczna. Plan sytuacyjny.”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.7 

„Załącznik nr 1.3. Opinia geotechniczna. Schemat drenażu.”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 

2015r. 

Załącznik 10.1.8 

„Załącznik 2. Opinia geotechniczna. Legenda.”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.9 

„Załącznik nr 3. Opinia geotechniczna. Tabela parametrów.”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 

2015r. 

Załącznik 10.1.10 

„Załącznik nr 4.1, nr 4.2., nr 4.3. Opinia geotechniczna. Przekroje geotechniczne.”; GT PROJEKT, 

Swadzim, sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.11 

„Załącznik nr 5.1, nr 5.2., nr 5.3., nr 5.4., nr 5.5., nr 5.6., nr 5.7., nr 5.8. Opinia geotechniczna. 

Dzienniki wiertnicze.”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.12 

„Załącznik nr 6. „Opinia geotechniczna. Metryka odkrywki.”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.13 

„Załącznik nr 7.1., nr 7.2., nr 7.3., nr 7.4., nr 7.5., Opinia geotechniczna. Karty tymczasowego 

otworu obserwacyjnego (piezometru).”; GT PROJEKT, Swadzim, sierpień 2015r. 

Załącznik 10.1.14 

„Załącznik nr 8. Opinia geotechniczna. Metryka badań młotkiem Schmidta.”; GT PROJEKT, 

Swadzim, lipiec 2015r. 
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Załącznik 10.1.15 

„Załącznik nr 9. Opinia geotechniczna. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.”; GT PROJEKT, 

Swadzim, lipiec 2015r. 

Załącznik 10.1.16 

„Załącznik nr 10. Opinia geotechniczna. Analiza agresywności wody gruntowej.”; GT PROJEKT, 

Swadzim, lipiec 2015r. 

Załącznik 10.1.17 

„Załącznik nr 11. Opinia geotechniczna. Wybrane krzywe uziarnienia.”; GT PROJEKT, Swadzim, 

lipiec 2015r. 

Załącznik 10.1.18 

„Załącznik nr 12. Opinia geotechniczna. Tabela monitoringu.”; GT PROJEKT, Swadzim, lipiec 2015r. 

Załącznik 10.1.19 

„Tabela z zestawieniem pomiarów poziomów/ głębokości wód podziemmych w piezometrach.”; GT 

PROJEKT, Swadzim,  lipiec 2017r. 

 

 


