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Załącznik Nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli, zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409, art. 62 z późn. zmianami), stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie 

 

Kod CPV  71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli 

 

Wykaz budynków i zakres kontroli: 

1. Budynek dydaktyczno-sportowy „A” (pow. zabudowy 1 798,53 m
2
, pow. użytkowa  

2 873,83 m², kubatura 32 708,62 m³) – przegląd 5-letni wraz z badaniem instalacji 
elektrycznej 

 

Budynek wyposażony w : 

a. instalację wodociągową; 

b. instalację kanalizacji i deszczową do sieci miejskiej; 

c. instalację c. o., c.w. i c.t. (c.t. – ciepło dostarczane do nagrzewnic central 

wentylacyjnych) zasilane z sieci miejskiej – 1 węzeł; 

d. instalacje wentylacji mechanicznej – 11 systemów z regeneracją ciepła 

(wymienniki rotacyjne), 2 systemy bez regeneracji i 2 pomocnicze instalacje 

wywiewne bez regeneracji; 

e. instalację centralnej klimatyzacji z wytwornicami wody lodowej – 1 kpl.; 

f. instalację SSWiN oraz KD (alarm antywłamaniowy oraz kontroli dostępu); 

g. instalację dźwigów windowych; 

h. instalację elektryczną;  

• linii zasilających, 

• rozdzielnic 

• instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, 

• instalacji siły 380/220 V, 

• instalacji dodatkowej ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

• instalacji odgromowej, 

• elektrycznej dedykowanej, 
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• sieci strukturalnej, 

• sygnalizacji przeciwpożarowej, 

• telefonicznej, telewizji kablowej RTV i dozorowej CCTV. 

 

2. Budynek dydaktyczny „B” (pow. zabudowy 930,92 m², pow. użytkowa                 3 819,18 

m
2
, kubatura 25 265,82 m³) – przegląd roczny;  

 

Budynek wyposażony w : 

a. instalację wodociągową; 

b. instalację kanalizacji i deszczową do sieci miejskiej; 

c. instalację c. o., c.w. i c.t. (c.t. – ciepło dostarczane do nagrzewnic central 

wentylacyjnych) zasilane z sieci miejskiej – dostarczane z węzła budynku C; 

d. instalacje wentylacji mechanicznej – 7 systemów z regeneracją ciepła (wymienniki 

rotacyjne) i 2 pomocnicze instalacje wywiewne bez regeneracji; 

e. instalację centralnej klimatyzacji z wytwornicami wody lodowej – 1 kpl.; 

f. instalację SSWiN oraz KD (alarm antywłamaniowy oraz kontroli dostępu); 

g. instalację dźwigów windowych; 

h. instalację elektryczną – rozdzielnia główna RG całego obiektu 2x400 kW, 

rozdzielnie sekcyjne zasilane z RG 4 szt, tablice piętrowe 28 szt.;  

• linii zasilających, 

• rozdzielnic 

• instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, 

• instalacji siły 380/220 V, 

• instalacji dodatkowej ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

• instalacji odgromowej, 

• elektrycznej dedykowanej, 

• sieci strukturalnej, 

• sygnalizacji przeciwpożarowej, 

• telefonicznej, telewizji kablowej RTV. 

 

3. Budynek dydaktyczny „C” (pow. zabudowy 1 088,00 m², pow. użytkowa     6 487,73 m
2
, 

kubatura 28 062,09 m³) – przegląd roczny;  

 

Budynek wyposażony w : 

a. instalację wodociągową; 

b. instalację kanalizacji i deszczową do sieci miejskiej; 

c. instalację c. o., c.w. i c.t. (c.t. – ciepło dostarczane do nagrzewnic central 

wentylacyjnych) zasilane z sieci miejskiej; 

d. instalacje wentylacji mechanicznej – 7 systemów z regeneracją ciepła (wymienniki 

rotacyjne) i 2 pomocnicze instalacje wywiewne bez regeneracji; 

e. instalację centralnej klimatyzacji z wytwornicami wody lodowej – 1 kpl.; 

f. instalację SSWiN oraz KD (alarm antywłamaniowy oraz kontroli dostępu); 
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g. instalację dźwigów windowych; 

h. instalację elektryczną – rozdzielnie sekcyjne zasilane z RG w budynku B   6 szt, 

tablice piętrowe 29 szt.;  

• linii zasilających, 

• rozdzielnic 

• instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, 

• instalacji siły 380/220 V, 

• instalacji dodatkowej ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 

• instalacji odgromowej, 

• elektrycznej dedykowanej, 

• sieci strukturalnej, 

• sygnalizacji przeciwpożarowej, 

• telefonicznej, telewizji kablowej RTV. 

 

Przeglądy budynków i oceny muszą być zakończone protokołem oznaczonym numerem.  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli, zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1409, art. 62 z późn. zmianami), stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie 

 

Zakres prac przeglądów rocznych obejmuje sprawdzenie stanu technicznego: 

1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowisk, 

3. przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) 

 

Zakres prac przeglądu 5 letniego obejmuje sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do 

użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. 

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w 

zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, 

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

W toku kontroli szczególnym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny: 

1. warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy) oraz 

balustrad 

2. urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu, 
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3. okien i przeszkleń elewacji 

4. elementów odwodnienia i obróbek blacharskich, 

5. pokryć dachowych, 

6. instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej, 

7. urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, 

8. elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu, 

9. przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany obiektu, 

10. instalacji elektrycznych, 

11. wentylacji: prawidłowości regulacji i eksploatacji oraz poziomu hałasu;  

 

Zakres działań przeglądowych obejmuje elementy systemów grzewczych: 

1. Instalacje ciepłej wody użytkowej, 

2. węzły cieplne wraz z zainstalowanymi urządzeniami i układem automatycznej regulacji, 

3. sieci rozdzielcze wraz z zainstalowanymi urządzeniami i układem automatycznej regulacji, 

4. układy regulacji ciepła wewnątrz pomieszczeń, 

5. urządzenia automatycznej regulacji w instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 

Przeglądy techniczne winne być wykonane przez zespół, w skład którego wejdą osoby 

posiadające uprawnienia w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej, 

elektryczne oraz ppoż. Osoby te winny być wpisane na listę członków Polskiej Izby 

Inżynierów i Techników Budownictwa oraz posiadać polisę OC w zakresie świadczenia funkcji 

technicznych w budownictwie. 

Zamawiający udostępni ksiązki obiektu, dokumentację techniczną, protokoły kontroli z lat 

poprzednich oraz dokumentację występujących awarii i usterek budynków. 

Harmonogram wykonania przeglądów okresowych a zwłaszcza prac wymagających 

wyłączenia z pracy poszczególnych instalacji winien zostać uzgodniony z Zamawiającym 

Przeglądy budynków, instalacji, urządzeń i oceny muszą być zakończone protokołem 

oznaczonym numerem i powinny zawierać określenie: 

1. stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, 

2. rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, o których mowa w pkt 1, wraz z 

dokumentacją fotograficzną. 

3. zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, 

4. szacunkowe kosztorysy wykonania robót remontowych; 

5. metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie 

wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, 

6. zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z 

poprzednich kontroli okresowych. 

 


