
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na: 

„Wykonanie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku 

Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu” 

 

ozn. postępowania: PZP.01.07.2018 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Biblioteki 

Archidiecezjalnej w rekonstruowanej barokowej bryle Alumnatu z podziemną częścią 

kubaturową przy pl. Katedralnym we Wrocławiu obejmujących: 

I. Wykonanie robót budowlanych: 

− Izolacje i podłoża pod posadzki 

Zakres prac:   

1) Wykonanie izolacje przeciwwilgociowych, przeciwdźwiękowych i 

cieplnych oraz wykonanie jastrychów w pomieszczeniach zgodnie z 

dokumentacją projektową (załącznik do OPZ). 

2) Wykonanie przejść/otworowań dla kanałów wentylacyjnych w ścianach 

konstrukcyjnych i rozdzielających.  

II. Wykonanie instalacji sanitarnych: 

− Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i wody pożarowej 

− Instalacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

− Instalacja c.o. i c.t. 

− Wentylacja 

− Klimatyzacja 

Zakres prac:   

1) Wykonanie pełnego zakresu robót montażu zgodnie z projektem instalacji 

wody ziemnej, ciepłej cyrkulacji i przeciwpożarowej. 

2) Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie wykonania wpięć 

odprowadzenia skropliny z instalacji chłodniczej do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

3) Wykonanie pełnego zakresu robót montażu zgodnie z projektem instalacji 

kanalizacji sanitarnej wraz białym montażem oraz armaturą. 

4) Wykonanie pełnego zakresu robót montażu zgodnie z projektem instalacji 

c.o. i c.t. 

5) Wykonanie pełnego zakresu robót montażu zgodnie z projektem instalacji 

wentylacji. 

6) Wykonanie pełnego zakresu robót montażu instalacji klimatyzacji zgodnie 

z projektem instalacji klimatyzacji, z uwzględnieniem projektu instalacji 

VRF opracowanego przez mgr. inż. Marcina Wesołowskiego (10.2017). 

 

III. Wykonanie instalacji elektrycznych: 



− WLZ-ty i rozdzielnice, oprzewodowanie pomieszczeń 

− Montaż opraw i osprzęt  

− Instalacja BMS 

− Instalacja SAP 

− Instalacja gaszenia gazem SUG 

Zakres prac: 

1) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji oraz wytycznymi dla zasilania 

urządzeń klimatyzacyjnych WLZ, rozdzielnic, oprzewodowania 

pomieszczeń  

2) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem. 

3) Wykonanie zgodnie z zaakceptowanym projektem instalacji BMS. 

4) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji SAP 

5) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji gaszenia gazem SUG 

6) Ułożenie rur instalacyjnych z pilotami dla instalacji niskoprądowych 

SSOiAP, KD, SD, SSWiN, SMS, sieci strukturalnej. 

 

. 

 

Uwagi: 

1. Część terenu inwestycji o pow. ~ 400m2 zajęte jest pod zaplecze budowy hotelu 

TACIT, co Wykonawca powinien uwzględnić przy planowaniu organizacji robót 

objętych zamówieniem oraz swojego zaplecza budowy  

2. Wykonawca powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na 

obiekcie będą prowadzone inne roboty budowlane 

3. Koordynacja robót objętych zamówieniem oraz pozostałych równocześnie 

realizowanych robót budowlanych należy do kierownika budowy powołanego przez 

Zamawiającego 

4. Inwestycja znajduje się na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską 

5. Wykonawca ustali z Zamawiającym miejsce wyboru mediów 

6. Koszty korzystania mediów obciążają Wykonawcę 

7. Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości organizowania pomieszczeń zaplecza budowy 

wewnątrz obiektu Biblioteki 

9. Do czasu ogłoszenia zamówienia na wykonanie robót objętych zamówieniem 

Zamawiający zrealizował (wykonał, zamontował): 

1) stan surowy zamknięty budynku Biblioteki 

2) kompletną zewnętrzną stolarkę okienną (bez montażu klamek) oraz stolarkę 

aluminiową 

3) drzwi zewnętrzne w pełnym zakresie za wyjątkiem drzwi głównych 

4) kompletną elewację z betonowych płyt w technologii GRC za wyjątkiem 

ościeży drzwiowych przy głównym wejściu 



5) charakterystyczne kominy, w części których będą prowadzone ciągi 

wentylacyjne 

6) ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną przykrytą folią paroszczelną 

7) kompletną zewnętrzną sieć sanitarną bez regulacji poziomu studzienek 

8) kompletną zewnętrzną sieć deszczową bez regulacji poziomu studzienek 

9) zewnętrzną komorę techniczną dla potrzeb instalacji wentylacyjnej i 

klimatyzacyjnej 

10) złącze kablowe nn w istniejącym ogrodzeniu, kable nn wprowadzane do 

budynku nie zakończone 

11) zewnętrzną sieć wodociągową wprowadzoną do budynku i zakończoną 

oplombowanym licznikiem PMWiK 

12)  zewnętrzne schody od strony północnej do głównego wejścia oraz rampę dla 

niepełnosprawnych 

13) zewnętrzną pochylnię dla niepełnosprawnych bez balustrad 

14) zewnętrzne schody – amfiteatr, od południa 

15) ukształtowanie terenu do rzędnej projektowanej 

16) wewnętrzny dziedziniec (patio) z kostki granitowej 4x6cm 

10. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia 

oraz nadsyłania pytań do Zamawiającego na temat zakresu oraz technologii wykonania 

robót, oferent dokonał wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac w celu 

zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i 

uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia 

prawidłowej wyceny robót. Oferent powinien uwzględnić warunki realizacji, otoczenie, 

komunikacje, sąsiedztwo, możliwości zajęcia terenu pod zaplecze i prace towarzyszące. 

11. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub 

rozburzeniem już wykonanych części obiektu w tym w szczególności elewacji budynku, 

stolarki okiennej wewnętrznej (ściany, biegi i podesty pozostają w zastanym stanie 

wykończenia – surowy beton), ścian wewnętrznych betonowych (pozostaje w stanie 

zastanym – surowy beton), ramp i schodów zewnętrznych wykonanych z betonu 

trawionego 

12. Wykonanie warstw pod posadzkowych będące w zakresie niniejszego zlecenia zgodnie 

z pkt. I, Wykonawca wykona po zrealizowaniu wszystkich instalacji i rurarzy dla 

instalacji jakie będą wykonane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszym zamówieniem 

oraz przez Wykonawców wykonujących roboty zlecone przez Inwestora na podstawie 

odrębnych zamówień. 

13. Z załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej wyłącza się projekt systemu BMS 

opracowany XI.2014. Zapisy w dokumentacji projektowej zawierające odniesienia do 

systemu BMS „chronomatik” są nieaktualne i nie będą realizowane w obiekcie 

Biblioteka Archidiecezjalna. Do SIWZ załączono aktualne schematy funkcjonalne oraz 

topologię sieci systemu BMS. 

 


