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I. Opis ogólny 

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137.  

2. Podstawę do realizacji niniejszego zamówienia stanowi ZAŁĄCZNIK nr 2 do SWZ w tym: 

a) ZAŁĄCZNIK nr 2.1 do SWZ - Projekt budowlany Rozbudowy i przebudowy budynku 

dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 wraz 

z Decyzją pozwolenia na budowę Nr DUA-A.6740.1.233.2020.GP z dnia 30-06-2020r. wydaną 

przez Prezydenta Miasta Elbląg;  

Powyższa dokumentacja opracowana została przez MICRONET ART sp. z o.o., ul. 3-go Maja 

13A, 62-800 Kalisz, w lipcu 2020 r. Zamawiający informuje, że na mocy Umowy nr 

ZP/2316/35/570/2020 z dn. 17 marca 2020 r. zawartej z firmą MICRONET ART sp. z o.o., 

dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji: Projekt budowlany Rozbudowy i 

przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al 

Grunwaldzkiej 137 bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania 

nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

b) ZAŁĄCZNIK nr 2.2 do SWZ - Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna potencjalnych 

miejsc bytowania chronionych gatunków zwierząt w budynku Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Elblągu al. Grunwaldzka 137,  dz. nr ew. 685/1 m. Elbląg obręb 17. 

Powyższa dokumentacja opracowana została przez SAHEL Pracownia Badań Przyrodniczych 

Tomasz Mokwa, ul. Topolowa 7/35, 82-300 Elbląg, w lipcu 2020 r. Zamawiający informuje, że na 

mocy Umowy nr ZP/2316/94/1348/2020 z dn. 23 lipca 2020 r. zawartej z firmą SAHEL Pracownia 

Badań Przyrodniczych Tomasz Mokwa, dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do 

dokumentacji: Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna potencjalnych miejsc 

bytowania chronionych gatunków zwierząt w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Elblągu al. Grunwaldzka 137,  dz. nr ew. 685/1 m. Elbląg obręb 17 bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

c) ZAŁĄCZNIK nr 2.3 do SWZ - Projekt budowlany Rozszerzenie projektu budowlanego 

rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego przy Al Grunwaldzkiej 137 w 

zakresie branży sanitarnej o wentylację mechaniczną z rekuperatorem . 

Powyższa dokumentacja opracowana została przez MICRONET ART sp. z o.o., ul. 3-go Maja 

13A, 62-800 Kalisz, w styczniu 2021 r. Zamawiający informuje, że na mocy Umowy nr 

ZP/2316/01/21/2021 z dn. 11 stycznia 2021 r. zawartej z firmą MICRONET ART sp. z o.o., 

dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji: Projekt budowlany Rozbudowa 

nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 - wentylację mechaniczną .bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

d) ZAŁĄCZNIK nr 2.4 do SWZ - Projekt wykonawczy Rozbudowy i przebudowy budynku 

dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137.w 

tym: 

- Projekt wykonawczy, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

- Przedmiary Robót. 

Powyższa dokumentacja opracowana została przez MICRONET ART sp. z o.o., ul. 3-go Maja 

13A, 62-800 Kalisz, w kwiecień – lipiec 2021 r. Zamawiający informuje, że na mocy Umowy nr 

ZP/2316/14/337/2021 z dn. 18 luty 2021 r. zawartej z firmą MICRONET ART sp. z o.o., 

dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji: Projekt wykonawcy Rozbudowy 

i przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy 

Al Grunwaldzkiej 137.bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania 

nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 
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e) ZAŁĄCZNIK nr 2.5 SWZ – Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w trakcie 
prac termomodernizacyjnych w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu ul. Grunwaldzka 137. 

Powyższa dokumentacja opracowana została przez SAHEL Pracownia Badań Przyrodniczych 

Tomasz Mokwa, ul. Topolowa 7/35, 82-300 Elbląg, w marcu 2021 r. Zamawiający informuje, że 

na mocy Umowy nr ZP/2316/17/400/2021 z dn. 26 lutego 2021 r. zawartej z firmą SAHEL 

Pracownia Badań Przyrodniczych Tomasz Mokwa, dysponuje autorskimi prawami majątkowymi 

do dokumentacji: Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w trakcie prac 

termomodernizacyjnych w budynku należącym do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Elblągu ul. Grunwaldzka 137.bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i 

rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji. 

f) ZAŁĄCZNIK nr 2.6 SWZ – Decyzja Nr WOPN.6401.153.2020.AW.2 z dnia 

17.02.2021R.wydana przez RDOS w Olsztynie. 

g) ZAŁĄCZNIK nr 2.7 do SWZ - Zestawienie wyposażenia do zakupu w ramach realizacji 

projektu „Centrum Kompetencji Społecznych PWSZ w Elblągu”. 

3. Podstawy formalno-prawne wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie obowiązujących 

przepisów,  w tym w szczególności: 

a) Prawa budowlanego, 

b) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, 

c) ustawą o ochronie przeciwpożarowej, 

d) ustawą o wyrobach budowlanych  

e) rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f) rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, 

g) wytycznych zawartych w tematycznych przepisach szczegółowych, 

h) obowiązujących Polskich Norm wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

i) zasad wiedzy technicznej i założeń do projektowania. 

4. Rozwiązania równoważne 

1) Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji wskazanej w punkcie 2) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 99  ustawy PZP należy uznać, 

iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub 

rozwiązań równoważnych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione dokumentacji 

w ZAŁĄCZNIKACH Nr 2 do SWZ. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż materiały te i 

rozwiązania równoważne zagwarantują realizację zamówienia dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Podane w 

dokumentacji nazwy własne nie mają na celu naruszenia ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie 

oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których 

znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich 

materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie 

zostały przyjęte w dokumentacji i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2) Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy 

weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań, jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt 

budowlany. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania dokumentów i obliczeń potwierdzających, że 

dobrane rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełnią wymagania 

podstawowe, takie jak:  

a) bezpieczeństwo konstrukcji,  

b) bezpieczeństwo pożarowe,  

c) bezpieczeństwo użytkowania,  

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
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f)  oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

II. Opis inwestycji i zakres zamówienia: 

1. Inwestycja obejmuje, nadbudowę, przebudowę segmentu „A” obiektu przy Al. Grunwaldzkiej o jedno 

piętro na potrzeby laboratoriów i pracowni modelowania 3D, montażu, programowania i badania dronów, 

wytwarzania prototypowych części dronów, robotyki i mechatroniki, Internetu rzeczy, programowania 

urządzeń mobilnych i eksperymentów z materiałami. Ponadto planuje się wydzielić przestrzeń na 

aktywności studenckie, prowadzące do nabywania kompetencji społecznych (prace zespołowe, gry 

strategiczne, miejsce spotkań i dyskusji kół naukowych, zajęcia z zakresu komunikacji społecznych, 

warsztaty i seminaria studenckie) w ramach przedmiotu Kultura Społeczna i Zawodowa. Cała planowana 

powierzchnia użytkowa rozbudowy (w tym komunikacja i toalety) wynosi 1 207 m2, w tym planowana 

powierzchnia dydaktyczna 807,30 m2. Zaprojektowane pomieszczenia są skomunikowane z resztą 

budynku dwiema klatkami schodowymi i windą dla osób niepełnosprawnych. 

2. Przeznaczenie, program użytkowy oraz udział poszczególnych funkcji. 

Projektowany budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele uczelni wyższej. 

- główna funkcja - laboratoryjno-badawcza i dydaktyczna, 

- funkcje pomocnicze - węzły sanitarne, komunikacja, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia 

pomocnicze. 

3. Inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie przede wszystkim: 

a) W ramach prac rozbiórkowych planuje się: 

• Na zewnątrz budynku:  

- częściową rozbiórkę sieci wodnej, kanalizacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową, 

- częściową rozbiórkę nieczynnej sieci eNN kolidującej z projektowaną rozbudową, 

- rozbiórki związane z przebudową istniejącego budynku, 

- rozbiórkę nawierzchni utwardzonych. 

• Wewnątrz budynku: 

- rozbiórkę fragmentów ścian i stropów kolidujących z nowym układem funkcjonalno-

przestrzennym, 

- demontaż okien i drzwi, 

- rozbiórkę pokrycia dachu wraz z płytami korytkowymi, 

- zmianę posadzki. 

b) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przyjęte w projekcie:  

• Fundamenty: 

- istniejące ławy fundamentowe żelbetowe, 

- projektowane żelbetowe wg projektu konstrukcji. 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne:   

- istniejące: ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w systemie wielkoblokowym „cegła 

żerańska” (elementy szkolne), ściany zewnętrzne docieplone gazobetonem gr.18cm, 

budynek po termomodernizacji (ocieplony). 

- projektowane: ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M lub fragmentami 

żelbetowe, konstrukcyjne – cegła ceramiczna lub żelbetowe, działowe murowane z cegły 

dziurawki oraz uzupełnienia ścianek szkieletowych g-k, ściany zewnętrzne– 

dwuwarstwowe z cegły ceramicznej gr. 25cm ocieplonej styropianem gr. 20 cm metodą 

lekką mokrą 

c) Słupy: projektowane słupy żelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji. 

d) Stropy: 

- istniejące stropy pozostają bez zmian, płyty stropowe kanałowe (o różnej nośności), 

- projektowany strop – prefabrykowane płyty sprężone oraz miejscami uzupełnienia płytą 

monolityczną żelbetową. 

e) Klatka schodowa: 

- istniejąca prefabrykowane elementy wielkopłytowe, 

- projektowana żelbetowa wg projektu konstrukcji. 

f) Dach  

- istniejąca konstrukcja dachu - dach wentylowany: płyty stropowe kanałowe typu I + płyty 
dachowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych gr.12cm z cegły dziurawki, ocieplenie 

wełna mineralna 20cm. W ramach termomodernizacji wykonano dodatkowe ocieplenie 

(wstrzyknięty granulat) przestrzeni międzystropowej a także ułożono nowe pokrycie z 
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papy termozgrzewalnej. Projektuje się rozbiórkę dachu od płyt dachowych korytkowych 

z pozostawieniem płyty stropowej kanałowej. 

- projektowana konstrukcja dachu stalowa wg projektu konstrukcji. 

g) Wymiana stolarki okiennej. 

h) Podciągi, nadproża, słupy, wieńce: 

- prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz monolityczne żelbetowe– 

według rysunków szczegółowych konstrukcji, 

- nadproża okienne i drzwiowe w istniejących ścianach nadproża z profili stalowych. 

i) Akcesoria dachowe: wymaga się, aby dach był wyposażony w akcesoria dachowe. 

j) Obróbki blacharskie: 

- rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej, 

- wszystkie obróbki blacharskie utrzymać w tej samej kolorystyce. 

k) Elewacje: cienkopowłokowa wyprawa tynkarska– kolorystyka wg projektu elewacji. 

l) Okna fasadowe: aluminiowe. 

m) Nadbudowa będzie polegała m.in. na: 

- demontażu pokrycia dachowego, 

- nadbudowie klatek schodowych, 

- nadbudowie istniejących kominów, 

- wykonaniu lekkiej konstrukcji ścian i dachu, 

- wykonaniu fasad, stolarki wewnętrznej okiennej i drzwiowej, 

- wykonaniu instalacji, 

- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących nadbudowie i połączeniu  

nadbudowy z budynkiem „A”. 

n) Wykonanie stolarki okiennej wewnętrznej i zewnętrznej. 

o) Wykonanie stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 

p) Wykonanie i instalacja schodów, poręczy, balustrad.  

q) Roboty tynkarskie i malarskie. 

r) Wykonanie węzłów higieniczno – sanitarnych. 

s) Wykończenie posadzek, ścian i sufitów. 

t) Schody i balustrady. 

u) Izolacje przeciwwilgociowe  

- izolacje posadzek - 2x papa termozgrzewalna lub inne materiały bitumiczne oraz folia w 

pomieszczeniach mokrych, 

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne projektuje się jako typu ciężkiego, 

- izolacja pozioma ścian fundamentowych – papa podkładowa termozgrzewalna, 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych- masa bitumiczna dwuwarstwowo z wtopiona 

siatką zbrojącą, 

- izolacje pionowe istniejących ścian fundamentowych- należy wykonać izolacje pionowe 

odkopując je, oczyszczając i osuszając,  w formie mas bitumicznych dwuwarstwowo, z 

wtopioną siatką zbrojącą w Izolacje termiczne, akustyczne: 

- ścian zewnętrznych ocieplonych tradycyjną metodą lekką mokrą, 

- ocieplenie dachu – PIR, 

- ocieplenie podłogi na gruncie – styropian do ociepleń podłogowych gr. 15cm, 

- izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych –  styropian ekstrudowany np. XPS. 

v) Zmiany adaptacyjne – przebudowa w segmencie „A” polegałyby głównie na: 

- wykonaniu na każdej kondygnacji korytarza wzdłuż klatki schodowej głównej w celu 

prawidłowej komunikacji pionowej i połączenia komunikacyjnego z projektowaną windą, 

- wykonaniu nadbudowy obu znajdujących się w segmencie „A” klatek schodowych, 

- wykonaniu robót rozbiórkowych ścian, drzwi nadproży, fragmentów stropów nad 

klatkami schodowymi, 

- korekcie instalacji, 

- wydzieleniu segmentu „A” jako nowej strefy pożarowej i dostosowanie segmentu do 

obowiązujących przepisów, 

- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących przebudowie segmentu „A” 

w celu utworzenia niezbędnej całości z rozbudową i nadbudową. 

w) Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje: 

- instalacje zimnej i ciepłej wody, 
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- instalacje kanalizacji sanitarnej, 

- instalacje kanalizacji deszczowej, 

- instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa, 

- instalacje centralnego ogrzewania, 

- wentylacje z rekuperacją, 

- klimatyzacje, 

- instalacje oświetlenia, 

- instalacje gniazd i siły, 

- instalacje uziemienia, 

- instalacje odgromowe, 

- instalacje informatyczną, 

- instalacje SSP. 

4. Prace inwestycyjne w obiekcie przy al. Grunwaldzkiej 137 obejmą również montaż wentylacji wraz z 

rekuperacją jako niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości prowadzenia 

zajęć w ramach procesu kształcenia. Inwestycja pozwoli na odzysk energii cieplnej, tym samym wpłynie 

na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i jest zgodne z politykami horyzontalnymi Unii 

Europejskiej – zrównoważony rozwój. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją dla pomieszczeń 

dydaktycznych i laboratoryjnych projektowanego piętra obejmuję: 

- centrale wentylacyjną z nagrzewnicą, chłodnicą i układem odzysku ciepła (rekuperacja), 

- agregat chłodniczy do centrali, 

- kanały nawiewne i wywiewne z doborem ilości nawiewanego do pomieszczeń powietrza,  

- nawiewniki i wywiewniki w poszczególnych pomieszczeniach, 

- układ mechanicznej instalacji wywiewnej dla sanitariatów. 

Centrale wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową umożliwiającą schłodzenie nawiewanego do 

pomieszczeń powietrza. Z centralą będzie połączony agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 

dostosowanej do potrzeb centrali. Urządzenia zapewnią niezbędną wymianę powietrza w 

pomieszczeniach oraz utrzymanie wewnątrz założonej temperatury. Dzięki obrotowemu wymiennikowi 

ciepła zamontowanemu w centrali wentylacyjnej zapewniony będzie odzysk energii cieplnej zimą oraz 

chłodu latem. Zakładana sprawność odzysku energii cieplnej (chłodu) ma być na poziomie ok. 90 %. 

5. Z uwagi na lokalizację windy w dobudowywanej reprezentacyjnej strefie głównego wejścia do budynku 

szyb windowy powinien zostać wykonany jako przeszklony, samonośny z konstrukcji stalowej (jako 

całość - kompletne urządzenie - dźwig wraz z konstrukcją stalową, obudową i przeszkleniami) zakupiona, 

dostarczana i montowana na budowie – zgodnie z częścią opisową projektu wykonawczego oraz 

przedmiarami. Ponadto ze względu na fakt, iż działamy przy budynku istniejącym przewagą samonośnej 

konstrukcji stalowej jest to, iż nie obciąża statyki istniejącego budynku siłami występującymi podczas 

pracy dźwigu. Dodatkowo segmentowa struktura konstrukcji szybu umożliwia szybki montaż. Projekt 

szybu wykonuje wybrany producent/dostawca wg stosowanych przez siebie technologii i rozwiązań. Pod 

wybrane urządzenie należy wykonać podszybie windy: płyta oraz ściany podszybia jako żelbetowe z 

betonu C20/25 (B25). Na rys. K15 został przedstawiony szyb żelbetowy stanowiący dopuszczalną, lecz 

niezalecaną przez biuro projektowe, alternatywną do szybu stalowego technologię wykonania. 

Rozwiązanie samonośne jest przyjęte w przedmiarze robót jak i w opisie technicznym (Architektura – str. 

A24-A25, A31; Konstrukcja- s. 8). Wykonawcy przy sporządzaniu wyceny powinni przyjąć rozwiązanie 

szybu windowego samonośnego o konstrukcji stalowej zgodnie z niżej wskazanymi parametrami, tj.: 

„Szyb windowy ma być wykonany jako samonośny z konstrukcji stalowej. Jako całość (kompletne 

urządzenie - dźwig wraz z konstrukcją stalową, obudową i przeszkleniami) zakupiona, dostarczana i 

montowana na budowie. Projekt szybu wg wybranego producenta/dostawcy.  

a) Konstrukcja typowa. Pod wybrane urządzenie należy wykonać podszybie windy: płyta oraz 

ściany podszybia jako żelbetowe z betonu C20/25 (B25). 

b) Dźwig osobowy panoramiczny - Urządzenie dźwigowe dostosowane dla niepełnosprawnych 

zawierające systemy dotykowe, systemy wizualne, systemy głosowe. 

- udźwig min. 630kg 

- 5 przystanków, 

- 2 wejścia - przelot 180 stopni 

- Rodzaj napędu: Elektryczny, bezreduktorowy, płynna regulacja prędkości 

- Lokalizacja maszynowni: bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu 

- Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół lub dół 

- Prędkość: 0,60-1,00 m/s 
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c) Szyb: 

- Rodzaj szybu: wewnątrz budynku, konstrukcja stalowa (wykonana przez dostawcę 

systemu) 

- Wymiary szybu (szer. x głęb.) mm: 2000 x 2000 

- Podszybie (mm): 1 300 

- Nadszybie (mm): 3 650 

- Wymiary otworów drzwiowych (mm): 1200 x 2350 

d) Kabina: 

- Wymiary kabiny (mm): 1400 x 1460 x 2100 - szerokość x głębokość x wysokość 

- Materiał lewej ściany: przeszklona w obramowaniu ze stali nierdzewnej 

- Materiał prawej ściany: przeszklona w obramowaniu ze stali nierdzewnej 

- Poręcz: 2 szt. na bocznych ścianach, wykonanie: stal nierdzewna, górna część znajduje się 

na wysokości 90cm, 

- Oświetlenie: stal nierdzewna, energooszczędne, LED, punktowe 

- Podłoga: wykładzina antypoślizgowa 

e) Drzwi: 

- drzwi do kabiny automatyczne teleskopowe o wymiarach min. 90x200 cm 

- system zabezpieczenia: kurtyna świetlna 

- Wykonanie drzwi kabinowych: przeszklone w obramowaniu ze stali nierdzewnej 

- Wykonanie drzwi szybowych: przeszklone w obramowaniu ze stali nierdzewnej 

f) Inne: 

- zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 0,8–1,2mod posadzki przedpole 

przed windą wynosi min. 160cm, 

- wewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 0,8–1,2m w odległości nie 

mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny, 

- obok przycisków lub na przyciskach należy umieścić oznaczenia dotykowe dla osób 

niewidomych oraz słabowidzących (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole oraz 

oznaczenia w alfabecie Braille’a), 

- w kabinie należy zapewnić informację głosową(zapowiedzigłosowe) 

- przycisk kondygnacji „zero” dodatkowo wyróżniony,np. poprzez zwiększoną wypukłość, 

szeroką ramkę wokół przycisku, zmianę koloru, 

- nie  stosować paneli dotykowych, 

- Zjazd awaryjny: automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz otwarciem drzwi, 

w przypadku zaniku zasilania 

- Zjazd pożarowy: automatyczny dojazd do przystanku podstawowego w przypadku 

sygnału, z centrali pożarowej.” 

6. Prace muszą zostać przeprowadzone w zgodzie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu pt. 

Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna potencjalnych miejsc bytowania chronionych 
gatunków zwierząt w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu al. Grunwaldzka 

137,  dz. nr ew. 685/1 m. Elbląg obręb 17 stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2.2 SWZ oraz zgodnie z 

Decyzją RDOŚ Nr WOPN.6401.153.2020.AW.2 z dnia 17.02.2021r. stanowiącą ZAŁĄCZNIK Nr 

2.6 SWZ. 

7. Wykonane kompletu robót budowlanych i instalacyjnych. 

8. Wprowadza się następujące zmiany/uzupełnienia w stosunku do Dokumentacji projektowej 

stanowiącej Załącznik Nr 2 do SWZ, które Wykonawca zobowiązuję się wykonać w ramach 

przedmiotu zamówienia: 

a) przybory sanitarne tj.: miski ustępowe i umywalki należy instalować na stelażach do zabudowy 

(kształt zabudowy do ustalenia w trakcie realizacji), 

b) piony instalacyjne prowadzone w korytarzach należy zabudować, zabudowy pomalować na 

kolor ścian, 

c) kanały wentylacyjne i instalacje na dachu należy obudować płaszczem z blachy stalowej 

ocynkowanej, 

d) odprowadzenie skroplin z urządzeń na dachu wyprowadzić na połać dachu, 
e) dla włączenia instalacji w istniejącym węźle cieplnym należy przewidzieć przebudowę 

istniejącego rozdzielacza i kolidujących elementów instalacji oraz montaż armatury 

regulacyjnej dla nowo wykonywanej instalacji, 

mailto:zp@pwsz.elblag.pl


 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dział Zamówień Publicznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

tel. 55 629 05 53  fax. 55 629 05 10, e-mail: zp@pwsz.elblag.pl 
Strona 8 z 9 

f) instalację wentylacji i windę należy podłączyć do SSP, 

g) przebudować kolidujące sieci sanitarne, elektryczne i teletechniczne, 

h) po wykonanych robotach należy naprawić elewację budynku poprzez wklejenie siatki i 

wykonanie wyprawy silikatowej w kolorze istniejącej elewacji,   

i) po wykonanych robotach należy odtworzyć nawierzchnie których konieczna była rozbiórka lub 

uległy uszkodzeniu w standardzie nie gorszym niż  istniejący, 

j) istniejącą zieleń (krzewy i drzewa) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 

k) istniejące trawniki należy po wykonanych robotach odtworzyć (spulchnienie gleby, 

nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej o grubości min. 5 cm i siew mieszanki traw wraz z 

pielęgnacją do pierwszego koszenia. 

l) zobowiązania wynikające z Decyzji RDOŚ Nr WOPN.6401.153.2020.AW.2 z dnia 17.02.2021 

stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 2.6 SWZ., w tym m. in. zakup i montaż 40 budek typu J i 8 budek 

typu A, pozyskanie decyzji określającej lokalizację budek i wykonywanie sprawozdawczości 

wynikającej z Decyzji RDOŚ.  

m) prace wykończeniowe polegające na montażu tablic szkolnych, zawieszenia i podłączenia 

projektorów multimedialnych, zamieszenia ekranów opuszczanych elektrycznie, wskazanych 

w Zestawieniu wyposażenia do zakupu w ramach realizacji projektu „Centrum Kompetencji 

Społecznych PWSZ w Elblągu” stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2.7 do SWZ, dostarczonych 

przez Zamawiającego. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowych rysunków 

wyposażenia oraz szczegółowego ich opisu. Zamawiający informuje, że sama dostawa/zakup 

wyposażenia w ramach inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, 

określonego w ZAŁĄCZNIKU 2.7 do SWZ pn. Zestawienie wyposażenia do zakupu w ramach 

realizacji projektu (…) nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. 

7. Opracowanie i uzgodnienie scenariusza pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla całego 

budynku (z uwzględnieniem części istniejącej). 

8. Opracowanie i skompletowanie dokumentów dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

9. Wyjaśnienia treści dokumentacji technicznej stanowiącej ZAŁĄCZNIK nr 2.4 do SWZ - Projekt 
wykonawczy Rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 13 – dalej PW: 

1) Podłoga podniesiona jest podłoga modularną (z dostępem), każda płyta jest otwieralna - PW branża 

Architektura. 

2) Opis techniczny projektu w pkt. 4.1 określa wykonanie palisady w technologii jet grouting, lokalizację 

oraz rozmieszczenie pali określa rys. K00.1. Zamawiający w dokumentacji technicznej przewidział 

zbrojenie wszystkich kolumn - PW branża Konstrukcja. 

3) Zamawiający dopuszcza modyfikację kosza zbrojeniowego zależnie od warunków lokalnych, 

doświadczenia Wykonawcy i użytego sprzętu. Zbrojenie kolumn ma charakter zbrojenia 

konstrukcyjnego i nie jest konieczne ze względu na wymagania statyczne. W wypadku trudności z 

pogrążaniem kosza zbrojeniowego można go zastąpić pojedynczymi prętami lub profilem walcowanym 

- PW branża Konstrukcja. 

4) Zamawiający informuje, że odległość osi kolumn od ścian podano na rysunkach, w tym na rysunku 

K01. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac 

budowlanych - PW branża Konstrukcja. 

5) Obecnie jedynie część budynku (segment „C”), która została przekwalifikowana na kategorię ZLI, jest 

wyposażona w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO). Pozostałe segmenty, w tym 

objęty opracowaniem rozbudowy, nadbudowy i przebudowy segment „A”, zaliczone zostały do 

kategorii ZLIII i nie są wyposażone w DSO. Projektowaną rozbudowę nadbudowę i przebudowę 

budynku zakwalifikowano również do kategorii ZLIII, w związku z czym zastosowanie dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego (DSO) nie jest wymagane - PW branża Elektryczna. 

10. Zamawiający informuję, że Przedmiary robót są elementem pomocniczym do przygotowania oferty. 

Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne. Przedmiar robót jest 

opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem 

zamówienia. Zawarte w przedmiarach robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i 

pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Jeżeli Wykonawca uznał, że dana pozycja 
powinna zawierać inną ilość lub jakaś pozycja została wg niego nie uwzględniona powinien to uwzględnić 

w swojej wycenie. Zgodnie z zapisami Rozdziału 14. 1 lit. e) Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 
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9 do SWZ, jakiekolwiek ilości, które będą umieszczone w Przedmiarze Robót, są ilościami szacunkowymi 

i nie mają być brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy. 

Zamawiający wskazuje ponadto, że zgodnie z rozdziałem III ust. 3 dokumenty, o których mowa w SWZ 

należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi 

dokumentami, o ile będą miały one miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez 

Wykonawcę zakresu realizowanych robót ani do zmiany sposobu ich wykonania. Zgodnie z zapisami 

Rozdziału XIII ust. 2 SWZ oraz Projektu umowy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia za z góry określone wynagrodzenie. Jest ono 

niezależne od ilości faktycznie przeprowadzonych prac. Obmiary powykonawcze robót mogą być 

wykonywane na życzenie Inwestora lub Inżyniera Kontraktu, w sposób zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru, jednakże nie będą one miały wpływu na cenę kontraktową ani na ryczałtowe ceny elementów 

robót, lecz będą służyły wyłącznie dla udokumentowania postępu prac lub oszacowania częściowych 

płatności za elementy robót. Zamawiający wskazuje ponadto, że dopuszczalne zmiany umowy, w tym 

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa Rozdział 14 Projektu umowy. 
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