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OPIS  SZCZEGÓLOWY  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 
Opis stanu istniejącego: 

Budynek powstał w latach 20-tych ubiegłego wieku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny  założony 
na planie prostokąta, nakryty dachem mansardowym z trzema lukarnami. Dach pokryty dachówką 
ceramiczną karpiówką. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, tynkowany 
zewnętrznie i wewnętrznie.  
W grudniu 2015 roku. Urząd Gminy zakończył wymianę - rewitalizację pokrycia dachowego, który to 
element nie jest przedmiotem  przedmiotowego opracowania. 

Budynek w założeniu pierwotnym podzielony został na 8 mieszkań o zbliżonej powierzchni 
użytkowej. Poddasze służyło jako suszarnia, a podpiwniczenie do składowania opału i  przechowywania 
płodów z przydomowych ogrodów.  W  1998 roku pomniejszono 3 mieszkania tworząc dodatkowe  
pomieszczenia socjalne jednopokojowe, oraz powiększono jedno mieszkanie. 

W  roku 1972  zabudowano  2 otwarte wejścia frontowe (schody) i  zadaszono wejścia od strony 
zachodniej; elementy te stanowią  dysonans estetyczny do całej bryły budynku i  wskazane jest ich 
przeprojektowanie. 

 
Charakterystyka techniczna budynku:  
Powierzchnia zabudowy                       -  278,70 m2 
Powierzchnia użytkowa  ( mieszkalna)  -  364,14 m2 
Kubatura                                           - 2.486,70 m3 
Konstrukcja: 
 Fundament   -  cegła pełna 
 Ściany         -  cegła pełna 
 Srtopy          -  nad podpiwniczeniem - strop Kleyna 
                    -  nad parterem              - strop drewniany belkowy  
Instalacje  istniejące : 
 - instalacja elektryczna  ( aluminium)  
 - wodociąg komunalny ( 90% rury stalowe ocynk.) 
 - kanalizacja sanitarna ( żeliwo,PCV)  
 - instalacje teletechniczne , anteny SAT ( indywidualne) 
 - ogrzewanie:    piece wolnostojące , trzony kuchenne stalowo-żeliwne;  

              - podgrzewanie c.w.u. :   podgrzewacze pojemnościowe elektryczne ( bojlery) 
 
Opis zadania projektowego 
 
Celem opracowania projektowego jest dokonanie rewitalizacji technicznej budynku i dostosowanie 
poszczególnych lokali mieszkalnych do współczesnych standardów z przywróceniem pierwotnego  
podziału na 8 lokali.  
Mieszkania będą miały powierzchnię  użytkową  40 - 47m2 , tworząc zasób lokali socjalnych dla rodzin  i 
osób  spełniających wyznaczone przez  Radę Gminy kryteria ich przyznania, a w tym zakwalifikowanych 
do programu rewitalizacji społecznej. Zakłada się średni  standard ich  wykończenia i wyposażenia. 
Mieszkania  przylegające do elewacji szczytowych winny  składać  się z  pokoju dziennego i  kuchni z 
wydzielonym węzłem sanitarnym. Mieszkania „wewnętrzne” składać się winny z kuchni z wydzielonym 
węzłem sanitarnym oraz 2 pokoi. 
Zakłada się całkowitą wymianę stolarki otworowej i wykończenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym.  
Wymiana pokrycia dachu  została  ukończona w  2015 roku  ( dachówka  ceramiczna  karpiówka), jako  
I etap przedmiotowego przedsięwzięcia i nie wchodzi w zakres przedmiotowego opracowania. 



Rewitalizacja winna opierać się na dokumentacji inwentaryzacyjnej z 1981 roku oraz „Ekspertyzie 
budowlanej” z 2012 roku (materiały będą przekazane wykonawcy projektu); wspomniana 
inwentaryzacja wymaga weryfikacji i aktualizacji  po wizji lokalnej w terenie. 
W projektowaniu należy uwzględnić obowiązujące w roku 2015 współczynniki  oporu cieplnego 
przegród budowlanych. Dwa wejścia od strony zachodniej oraz usytuowane przy nich mieszkania w 
parterze, winne być przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (poszerzone 
drzwi, układ sanitariatu). 
Zakłada się zmiany w podziale podpiwniczenia, a w tym przywrócenie pierwotnych zejść wewnętrznych  
do piwnic i  na strych, oraz likwidację  wejść zewnętrznych do piwnic od strony zachodniej budynku. 
Przez całą długość podpiwniczenia winien przebiegać korytarz komunikacyjny  umożliwiający 
podwieszenie instalacji zasilających  poszczególne mieszkania ( energia elektryczna, woda komunalna, 
gaz ziemny, inst. teletach.) 
Projekt winien obejmować szczegółowe wykończenia elewacji, ich kolorystykę i fakturę 
z poszanowaniem istniejących detali architektonicznych. 
 
Roboty instalacyjne ( planowane do realizacji lecz nie obejmujące przedmiotowego zamówienia) 
W ramach rewitalizacji przewiduje się:  
 wymianę całkowitą instalacji elektrycznej dla 8 mieszkań, z zabudową indywidualnych układów 

pomiarowych  w szafie  zewnętrznej zlokalizowanej przy elewacji szczytowej budynku 
 wymianę instalacji elektrycznej dla podpiwniczenia, strychu i klatek schodowych z przystosowaniem 

do napięcia 24 V;  układ pomiarowy  w szafie zewnętrznej zlokalizowanej przy elewacji szczytowej 
budynku 

 wymianę poziomu głównego wody zimnej w podpiwniczeniu oraz instalacji zasilających 8 mieszkań 
z niezależnym  indywidualnym opomiarowaniem  zużycia (podliczniki) 

 doprowadzenie gazu ziemnego do węzłów cieplnych poszczególnych mieszkań z opomiarowaniem 
zużycia w szafach zlokalizowanych na ścianie zewnętrznej budynku   

 instalację indywidualnego ogrzewania wodnego w układzie zamkniętym dla mieszkań (grzejniki 
stalowe płytowe płytowe), z zastosowaniem kotłów gazowych 2-funkcyjnych z zamkniętą komorą 
spalania ( wyprowadzenie przewodu zbiorczego ponad połać dachową), podgrzewających 
jednocześnie c.w.u. w systemie  przepływowym 

 montaż w  pokojach  dziennych  pieców stalowych ( tzw. „kozy”) na drewno opałowe, jako  
alternatywy dogrzewania mieszkań w okresie zimy 

Projekt rewitalizacji wnętrz, winien  uwzględniać  rozmieszczenie  urządzeń zasilanych przez 
opisane powyżej instalacje. 
 

Wytyczne  do opracowań kosztorysowych: 
 
Przedmiary i kosztorysy winne być opracowane w układzie pozwalającym na realizację przebudowy 
kompleksowej w  poszczególnych klatkach  schodowych, umożliwiając zasiedlenie znajdujących się 
w nich mieszkań  po  odbiorze robót. Oczekiwany podział kosztorysów: 
1.  Przebudowa  wejść ( z niezbędnymi wyburzeniami) od strony  wschodniej i zachodniej budynku. 
2.  Przebudowa  pomieszczeń piwnicznych. 
3.  Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wspólnych ( podpiwniczenie, klatka schodowa, poddasze) 
4.  Instalacja  wodno - kanalizacyjna dla całego budynku. 
5.  Instalacja elektryczna dla  wszystkich mieszkań. 
6.  Instalacja gazowa dla  wszystkich mieszkań. 
7.  Instalacja  ogrzewania indywidualnego mieszkań oraz przygotowania cieplej wody użytkowej. 
7.  Instalacja teletechniczna dla  wszystkich mieszkań. 
8.  Termomodernizacja ścian zewnętrznych, podpiwniczenia  i poddasza. 
9.  Elementy planu zagospodarowania terenu.   
 
Zapytania szczegółowe, można kierować do Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy - inż. Janusza Mazura, tel. 32 2188182 w.41, 693 077 992.  


