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I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu
instalacji odgromowej na budynkach Poczty Polskiej S.A. położonych w Zabrzu i Tarnowskich
Górach.
Zadanie nr 1
Adres: Pl. Dworcowy 1 , 41-800 Zabrze
Opis: Budynek użyteczności publicznej z pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi a także
archiwami o kubaturze 9 755,94 m3, murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny z częściowo
poddaszem użytkowym całkowicie podpiwniczony, z dachem wielospadowym o konstrukcji
drewnianej pokryty dachówką holenderką . Monumentalny, symetryczny, murowany ,zdobiony
szczytami o falistej linii, dawny gmach poczty cesarskiej wybudowany w latach 1909-1911 w stylu
eklektycznym z elementami neorenesansowymi i gotyckimi. Budynek posiada instalacje
odgromową , która nie zapewnia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. W budynku
znajduje się urząd pocztowy, pomieszczenia biurowe, eksploatacyjne, magazyny i archiwa oraz
pomieszczenie węzła cieplnego.
Obiekt objęty ochroną konserwatorską zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 05.07.2004 r.
nr XXVIII/289/04 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Centrum Zabrza obszar "A"
Zadanie nr 2
Adres: ul. Brygadzistów 2 , 41-807 Zabrze
Opis: Budynek użyteczności publicznej o kubaturze 1424,45 m3, murowany, wolnostojący,
dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym ( pulpitowym )
o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką i papa termozgrzewalną . Rok budowy 1911. Budynek
posiada instalacje odgromową, która nie zapewnia ochrony przed wyładowaniami
atmosferycznymi. W budynku znajduje się urząd pocztowy, pomieszczenia biurowe,
magazynowe, archiwa oraz kotłownia gazowa.
Zadanie nr 3
Adres: ul. Gliwicka 240, 42-603 Tarnowskie Góry
Opis: Budynek użyteczności publicznej o kubaturze 130,38 m3, murowany, wolnostojący,
jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papą
termozgrzewalną . Rok budowy -nieokreślony. Budynek posiada instalacje odgromową, która nie
zapewnia ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. W budynku znajduje się urząd
pocztowy, pomieszczenia biurowe, archiwum oraz kotłownia gazowa.

II WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
1) Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej instalacji
odgromowej, połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwprzepięciowej zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie,
pozyskaniem mapy dla celów projektowych, przeprowadzenie uzgodnień branżowych,
uzyskanie zgody na wykonanie robót ziemnych związanych z wymianą uziomu
otokowego, uzyskaniem pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków
i rzeczoznawczy ds. p.poż., przygotowanie wniosku i zgłoszenie zamiaru wykonania
robót. W ramach robót należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem robót
dotyczących naprawy pokrycia dachowego, naprawy nawierzchni, prac kontrolno
pomiarowych oraz sporządzenia metryki instancji piorunochronnej. Projektowane instalacje
piorunochronne winny uwzględniać przyszłościową termomodernizację budynku –zadania nr
3 i istniejącą warstwę styropianu budynku zadania nr 2.
2) Dokumentację projektową, odrębnie dla każdego budynku, należy opracować zgodnie z
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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3) Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1) a) projekt budowlano- projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do
realizacji robót wymagany prawem budowlanym dla potrzeb uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót w ilości 5 egz w formie papierowej i 1 egz. w
formie elektronicznej i edytowalnej dwg.
b) kosztorys inwestorski i przedmiary robót , w formie papierowej 1 egz i w formie
edytowalnej
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 1 egz w formie
papierowej i elektronicznej,
d) uzgodnienia branżowe,
f) zgody właścicieli terenu na wymianę uziemienia otokowego,
g) akceptacje zamawiającego.
2) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu , któremu ma służyć.
3) Komplet dokumentacji wykonawca przekaże zamawiającemu do 60 dni od dnia
podpisania umowy.

Opracował:
Ireneusz Grzegorczyk – inspektor nadzoru inwestorskiego tel. 502 013 167
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