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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie w oparciu o
uzyskaną ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę - realizacja robót budowlanych
polegających na wykonaniu przejścia na poziomie parteru, pomiędzy istniejącym
pomieszczeniem Urzędu Pocztowego LUBLIN 62 (pomieszczenia Naczelnika UP) oraz nowo
zaadoptowanymi pomieszczeniami dla słuŜby doręczeń UP LUBLIN 62.

1.1 Ogólne właściwości funkcjonalno – uŜytkowe.
W związku z koniecznością optymalizacji pracy placówki w zakresie obsługi klienta
z jednoczesnym

usprawnieniem pracy ekspedycji oraz słuŜby doręczeń, a takŜe dla

przywrócenia właściwego stanu technicznego i estetycznego oraz zapewnienia właściwych
warunków pracy personelu w UP LUBLIN 62, niezbędne jest wykonanie robót
zapewniających uzyskanie w/w załoŜeń.

1.2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu
przejścia na poziomie parteru, pomiędzy istniejącym pomieszczeniem Urzędu Pocztowego
LUBLIN 62 (pomieszczenia Naczelnika UP) oraz nowo zaadoptowanymi pomieszczeniami
dla słuŜby doręczeń UP LUBLIN 62.
Projektowane przejście byłoby wykonane w ścianie nośnej grubości, przesklepione za
pomocą kształtowników stalowych.

Ze względu na róŜnicę poziomów sąsiadujących

pomieszczeń, konieczne jest wykonanie stopni oraz poręczy zabezpieczających. Posadzki

powinny zostać uzupełnione za pomocą zbliŜonych kolorystycznie okładzin, a ściany
odmalowane.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1 Wykonanie dokumentacji projektowej.
W celu właściwego wykonania dokumentacji projektowej naleŜy:
- dokonać wizji lokalnej i zapoznać się ze stanem istniejącym elementów budynku
- wykonać inwentaryzację stanu istniejącego budynków w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu zamówienia
- uzgodnić z Zamawiającym projekt koncepcyjny i ostateczne rozwiązania projektowe
- wykonać projekt budowlany oraz uzyskać na jego podstawie ostateczną decyzje o
pozwoleniu na budowę
- wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
2.2 Przygotowanie terenu budowy.
Opracować plan BIOZ, który przed rozpoczęciem prac kierownik budowy jest zobowiązany
uzgodnić z uŜytkownikiem obiektu.
Wykonać

niezbędne

prace

przygotowawcze

do

prowadzenia

prac

budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy – oznaczyć i ogrodzić teren budowy i inne miejsca, które
mogą być traktowane, jako stanowiące część terenu budowy.
Zapewnić stały dozór budowy, zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieuprawnionych.
Zapewnić na czas trwania budowy kierownictwo robót przez osoby posiadające właściwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa.
Utrzymać porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwać na bieŜąco zbędne
materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy do
naleŜytego stanu i porządku. Opracować plan BIOZ, który przed rozpoczęciem prac
kierownik budowy jest zobowiązany uzgodnić z uŜytkownikiem obiektu.
2.3 Wymagania dotyczące robót budowlanych.
Prace budowlane naleŜy wykonać w oparciu o wykonany projekt budowlany, uzyskane
uzgodnienia, decyzję

o pozwoleniu na budowę, sporządzoną specyfikację techniczną

wykonania i odbioru robót.
W celu prawidłowej realizacji zadania przewidzieć naleŜy:
− Wykonanie podstęplowania istniejących stropów
− Wykonanie robót rozbiórkowych – wykucie otworu w ścianie nośnej o grubości ok. 70 cm
− MontaŜ nadproŜa w otworze przewidzianym pod przejście pomiędzy pomieszczeniami o
szerokości ok. 120 cm, z belek stalowych z wypełnieniem gniazd zaprawą na siatce

− uzupełnienie uszkodzonych tynków
− wyrównać podłoŜe, w miejscu róŜnicy poziomów wykonać stopnie z betonu i wyłoŜyć
posadzkę płytkami gresowymi, antypoślizgowymi.
− Pomieszczenia objęte zakresem prac w całości pomalować farbą emulsyjną
− W miejscu wykonanych stopni wykonać pochwyty stalowe, malowane
− gruz powstały w czasie prowadzenia prac naleŜy sukcesywnie, lecz nie rzadziej niŜ raz
w tygodniu usuwać,
− dostosować łączniki oświetlenia do nowego układu pomieszczeń (zastosować 2 łączniki
schodowe, instalacje prowadzić w listwach kablowych, łączniki montować podtynkowo).
Prace naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami producentów uŜytych materiałów
budowlanych, z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi Polskimi normami i innymi
przepisami szczegółowymi.
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie
i posiadać stosowne dokumenty (atest urzędowy, aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności
z PN). Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat spełniania norm
bezpieczeństwa - oznaczenie CE.
2.4 Wymagania dla materiałów uŜytych przy robotach budowlanych.
Wymagania techniczne dla materiałów uŜytych do robót wykończeniowych:
-

kształtowniki stalowe walcowane - belki stalowe dwuteowe np. NP180

-

tynki cementowo-wapienne

-

zaprawa gipsowa do wykonywania gładzi wewnętrznych np. Akryl-putz lub Rotband
lub równowaŜne

-

terakota: nasiąkliwość wodna < 0,2 % , odporność na pęknięcia włoskowatewymagana, skuteczność antypoślizgowa – min. R9, odpornośc na plamienie – 5
klasa, wymiary od 30x30 do 33,5x33,5 cm ( np. prod. Tubądzin seria Hawana o wym.
33,3x33,3 cm lub równowaŜne)

-

płytki gresowe posadzki –płytki gresowe, mrozoodporne, o nawierzchni naturalnej, o
nasiąkliwości poniŜej 0,5 %. Format płytek kwadratowy –min. 30x30 cm,
antypoślizgowość min. R9. Płytki gresowe np. Nowa Gala SG - ciemny szary.

-

klej do płyt i płytek: stosować zaprawę klejową normalnie wiąŜący o zmniejszonym
spływie i wydłuŜonym czasie otwartym- typ C1TE, na zewnątrz, na podłogi, o
przyczepności do podłoŜa i płytek nie mniejszej niŜ 0,5 MPa.

-

zaprawa fugowa: stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyŜszonej
elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Parametry zaprawy do
spoinowania: klasa CG2 WA, skurcz ≤ 2 mm/m, odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3,
absorpcja wody - po 30 min ≤ 2g po 240 min ≤ 5g.

-

farba emulsyjna lub akrylowa do malowania wewnętrznego, w kolorystyce wg. Księgi
Standardów

-

lakier akrylowy lamperyjny do wykonywania nienasiąkliwych dla wody powłok np.
Malfarb lub równowaŜne

-

farba odporna na szorowanie np. Akryl W Plus, Pastel Color prod. Malfarb lub
ŚnieŜka Vernissage prod. SnieŜka S.A. lub równowaŜne

2.5

Ogólne wymagania przedmiotu zamówienia

Projekt architektoniczno-budowlany modernizacji obiektu naleŜy sporządzić uwzględniając
rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe określone przez inwestora w
programie funkcjonalno-uŜytkowym.
Dla modernizacji obiektu naleŜy zapewnić właściwe rozwiązania zgodne ze sztuką
budowlaną i obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami..

