
                                                                                                        Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy zadania: „Opracowanie projektu termomodernizacji 4 budynków  
(nr 2, 7, 9, 10) oraz wykonanie projektu modernizacji instalacji cieplnej w budynku 

administracyjnym nr 10 oraz przyłącza instalacji cieplnej do budynku nr 7 
usytuowanych przy ul. Suchej 15 w Radomiu.” 

 
Istniejące budynki stanowiące przedmiot opracowania zlokalizowane są w dzielnicy 
Borki, w południowej części miasta Radomia. W budynkach mieści się obecnie Zakład Usług 
Komunalnych w Radomiu. 
W posiadaniu zamawiającego jest dokumentacja inwentaryzacyjna. 
Przedmiotowe obiekty nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki nie są 
wpisane do rejestru zabytków. 
W budynkach nr 2, 7, 10 wymieniono stolarkę okienną na nową z profili PCV. 

W RAMACH OPRACOWANIA NALEŻY: 
 
1) Zaprojektować docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku administracyjnego  

nr 10 oraz ścian budynku poniżej terenu (podpiwniczenie) w technologii lekkiej-mokrej 
wraz z kolorystyką elewacji. 

2) Zaprojektować docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynków nr 2, 7, 9. 
3) Zaprojektować izolację przeciwwilgociową ścian zewnętrznych budynku nr 10 poniżej 

terenu (podpiwniczenie) z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych (drenaż, instalacja 
odprowadzająca wodę na zewnątrz budynku). 

4) Zaprojektować odtworzenie opaski wokół budynku nr 10 oraz modernizację schodów 
zewnętrznych. 

5) Zaprojektować docieplenie stropodachów oraz wymianę papowego pokrycia dachów 4 
budynków (nr 2, 7, 9, 10). 

6) Należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich na ogniomurach oraz wymianę 
parapetów okiennych na nowe uwzględniające grubość elewacji po dociepleniu. 

7) Należy przewidzieć wymianę instalacji odgromowej obiektów z uwzględnieniem 
obowiązujących norm. 

8) Zaprojektować modernizację instalacji cieplnej w budynku nr 10, w tym węzła cieplnego 
(piec c.o. opalany drewnem), niezależnego od miejskiej sieci ciepłowniczej – 
uwzględniającą ogrzewanie dodatkowo budynku nr 7, zespołu budynków nr 4 (nr 11, 12, 
13, 15, 16), budynku WORD wraz z przyłączem cieplnym do budynku nr 7. 

9) Zaprojektować modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zasilaną  
z nowego węzła cieplnego, Zaprojektować elementy małej architektury - oświetlenie 
zewnętrzne, zadaszenia, itp. 

10) Zaprojektować niezbędne roboty budowlane związane z modernizacją o której mowa  
w punkcie 8), w tym m.in.: wykonanie zabudowy pionów i poziomów instalacji, 
uzupełnienie tyków i okładzin ścian i posadzek po wykonaniu robót instalacyjnych, 
malowanie pomieszczeń, itp.. 

 
UWAGA 
W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest również do 
uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia audytu energetycznego budynków nr 2 i 10. 
 
Zastosowane w dokumentacji projektowo – kosztorysowej materiały  
i urządzenia winny być opisane zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych (nie należy stosować nazw producentów). 


