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Załącznik nr 1 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

na zadanie pn.: 

 

 

Adaptacja istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby magazynu 

przedmontażowego (Magazyn Produkcji). 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

na zadanie pn.: 

 

Wykonanie przez Wykonawcę zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” adaptacja 

istniejącej wiaty zlokalizowanej przy Hali SILS na potrzeby magazynu przed 

montażowego (Magazyn Produkcji), w ramach którego należy dokonać przebudowy 

istniejącej wiaty stalowej na dwa magazyny detali przed montażowych, wraz  

z uzyskaniem decyzji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy, jak również 

przekazania jej do użytkowania, a w szczególności: 

1. Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym projektu 

budowlanego i wykonawczego lub zamiennie budowlano-wykonawczego. 

2. Uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń 

administracyjnych lub zgłoszeń niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy, jak również 

przekazania do użytkowania Obiektu. 

3. Wykonanie robót budowlanych – przebudowy, w oparciu o przygotowaną przez 

Wykonawcę dokumentację projektową. 

4. Sporządzenie oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, w tym 

m.in. z opisem zastosowanych technologii, atestami, certyfikatami, deklaracjami 

zgodności na zastosowane materiały, protokołami z badań. 

 

1. Cel zadania  

 

Zamawiający planuje przebudowę i zaadaptowanie istniejącej wiaty stalowej na dwa 

magazyny detali przedmontażowych. Zakłada się że będą to magazyny ogrzewane,  nie 

przeznaczone do stałego przebywania ludzi. W środku pomiędzy dwoma wydzielonymi 

magazynami pozostawiony zostanie  dojazd do sąsiadującej z wiatą hali magazynowej 

d.Sils nr inw. 1018-0089. Realizacja zadnia w trybie: 



Postępowanie zakupowe nr KZ/11/33/2021 

 

ZMBŁ S.A. Jan Zalecki Przebudowa wiaty stalowej 12 maj 21 Str.3/8 

 

 Zaprojektuj > Uzyskaj niezbędne pozwolenia > Wybuduj > Uzyskaj odbiory i 

pozwolenia końcowe.   

2. Poglądowa charakterystyka obiektu 

 

Przedmiotem przebudowy jest wiata do magazynowania podzespołów do montażu 

zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Mechaników 9, działka nr103, obręb Kuźnica. 

Plan sytuacyjny istniejącej wiaty stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia.    

Wiata wybudowana została w 2005r. jako konstrukcja stalowa z wykończeniem dachu 

blachą trapezową. Parametry techniczne: 

Długość – 60,80m 

Szerokość – 25,80 m 

Wysokość – 8,20m / średnia 7,50 m 

Powierzchnia zabudowy - 1568,64 m2 

Powierzchnia użytkowa – 1567,00 m2 

Kubatura - 12 235 m3 

Wiata wykonana w postaci przestrzennego ustroju ramowego. Cztery jednonawowe 

ramy poprzeczne o rozpiętości osiowej między słupami 25 m wydzielają w kierunku 

podłużnym trzy nawy o rozpiętości osiowej między słupami 20m. Ryglami ram są 

belki z falistym środnikiem. Na ryglach ram poprzecznych oparto płatwie kratowe o 

osiowej wysokości 1,3m. Posadzkę pod wiatą o wymiarach rzutu poziomego 60,8x 

25,8 wykonano jako betonową ze zbrojeniem rozproszonym. Posadzkę 

zaprojektowano na obciążenie rozłożone p=100 kN/m2 i obciążenie wózkiem 

widłowym o udźwigu U=70kN . Istniejąca wiata jest chroniona ppoż. przez instalację 

tryskaczową – sekcja powietrzna zasilana z pompowni i zbiornika zapasu wody 

systemu ppoż sąsiadującej hali d.Sils. Wiata posiada instalację oświetleniową  zasilaną 

z rozdzielnicy AW zlokalizowaną w sąsiadującej hali. Jako oprawy zastosowano 

świetlówki IP65 typu PO258PC zawieszone na wysokości 6m zapewniające 

oświetlenie ok. 100lx.  W wiacie zainstalowane są 2 zestawy gniazd wtyczkowych na 

napięcie 0,23/0,4 kV.  Wiata posiada odprowadzenie wód opadowych z dachu do sieci 

kanalizacji deszczowej Zamawiającego.    
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Poniżej  przedstawiono aktualny widok wiaty będącej przedmiotem przebudowy.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zakres prac do realizacji  

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi „pod klucz”: tz. projektu 

oraz wykonawstwa przebudowy i zaadaptowania  istniejącej wiaty stalowej na dwa 

magazyny detali przedmontażowych. W zakres prac wchodzi uzyskanie wszystkich 

niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia przebudowy jak również 

przekazania jej do użytkowania. 
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Rysunek poglądowy przebudowy wiaty stanowi  załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. W/w rysunek obrazuje oczekiwania Zamawiającego natomiast na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zaprojektowania przebudowy tak aby zachowane 

zostały wszystkie wymagania formalno-prawne. Zakłada się że będą to magazyny 

ogrzewane, nie przeznaczone do stałego przebywania ludzi w których czas przebywania 

tych samych osób będzie wynosił do 2 godz w ciągu doby a wykonywane prace będą 

miały charakter dorywczy.  

W środku pomiędzy dwoma wydzielonymi magazynami pozostawiony zostanie dojazd 

do sąsiadującej z wiatą hali magazynowej d.Sils nr inw. 1018-0089.  

Przed wykonaniem robót należy opracować projekt budowlany przebudowy wiaty. 

Przed edycją dokumentacji należy uzyskać uzgodnienie projektu z Zamawiającym.  

W zakresie opracowania dokumentacji należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, 

uzgodnienia  (w tym z rzeczoznawcą ds. ppoż)  i pozwolenia formalno-prawne wraz z 

opłatami umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Przebudowana wiata musi spełniać 

wymagania zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi oraz ppoż. Zamawiający 

mając na uwadze skrócenie czasu przebudowy wskazuje jako zalecane wykonanie ścian  

z płyt warstwowych z rdzeniem PIR wraz z niezbędną konstrukcją dla mocowania w/w 

płyt oraz ocieplenie dachu za pomocą wełny mineralnej o twardości umożliwiającej 

przenoszenie obciążeń punktowych i pokryciu wierzchnią warstwą       ( papa/folia).      

 

W obu magazynach powinno być zapewnione oświetlenie dzienne w którym stosunek 

powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien 

wynosić co najmniej 1:12. 

Od strony południowej w obu magazynach należy przewidzieć bramy segmentowe o 

wymiarach 4,5 x 4,2 m ( łącznie 2 szt)  . Wymagania dot. bram: 

• brama pełna bez przeszkleń 

• sterowanie bramą elektryczne od strony wewnętrznej magazynu 

 

Przewidziano dla każdego magazynu dwoje drzwi zewnętrznych ( łącznie 4 drzwi)  – 

ewakuacyjnych o wymiarach spełniających wymogi i przepisy bhp i ppoż : jedne drzwi 

przy w/w bramie segmentowej, drugie od strony północnej obu magazynów. 

 



Postępowanie zakupowe nr KZ/11/33/2021 

 

ZMBŁ S.A. Jan Zalecki Przebudowa wiaty stalowej 12 maj 21 Str.6/8 

 

Należy założyć doposażenie przebudowanej wiaty w drabinę przeciwpożarową ( wraz 

z instalację rurową do zasilenia w wodę) 

 

Wszystkie w/w przegrody magazynów po przebudowie tj.: ściany zewnętrzne , 

stropodach , okna, bramy , drzwi muszą spełniać wymogi w zakresie ppoż zgodnie z 

opinią rzeczoznawcy ds. ppoż oraz spełniać wymagania izolacyjności cieplnej 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

( Dz .U z 2019r. poz. 1065 z póz. zm) jak dla pomieszczeń o temperaturze wewnętrznej 

Ti=120C. 

Sugerowany kolor elementów elewacji RAL 9007. 

 

W obu magazynach planuje się magazynowanie detali wielkogabrytowych oraz na 

części powierzchni zabudowę regałów wielkogabarytowych przeznaczonych do 

składowania części na paletach o wymiarach 1,2m x 0,8m i masie do 1 tony. Zakłada 

się składowanie palet na 5 poziomach: 0 + 4, przy rozstawie słupów regałów co 3 palety 

( nośność kolumny 12 000 kg). 

W ramach zadania należy przewidzieć zakup i montaż, dla w/w wysokości składowania,  

odpowiednio:  

• Magazyn A – 7 regałów w 2 rzędach - łącznie 14 regałów 

• Magazyn B – 9 regałów w 2 rzędach – łącznie 18 regałów    

W związku z powyższym na etapie projektu budowlanego Wykonawca oceni 

możliwość przenoszenia przez posadzkę  obciążeń od konstrukcji regałów,  masy 

składowanego materiału oraz przemieszczających się urządzeń przeładunkowych – 

wózków widłowych  oraz dokona również oceny stanu powierzchni posadzki w celu 

określenia niezbędnych prac naprawczych. W przypadku negatywnej oceny nośności 

posadzki Wykonawca dokona jej przebudowy w celu spełnienia wymagań  

Zamawiającego dot. wymaganej nośności. 

 

W związku z przebudową wiaty należy uwzględnić, o ile zajdzie taka konieczność, 

wymianę rynien i rur spustowych odwadniających połać dachową, o złym stanie 
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technicznym  lub wymagających wymiany  z uwagi na przebudowę wiaty. Zastosować 

należy rury ocynkowane. 

Należy wykonać  instalację odgromową ( bez otoku uziomowego). Instalację należy 

dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów.  

Wykonawca przewidzi również wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 

ochronę przeciwporażeniową a także oznakowanie ewakuacyjne. 

W zakresie pozostałych instalacji: 

Instalacja c.o. : 

Instalację  co przebudowanej wiaty zaprojektować na parametry 90/70. Temperatura 

obliczeniowa wewnątrz magazynów Ti=120C . Zasilanie instalacji z instalacji 

wewnętrznej co. sąsiadującej hali - peizolowanymi rurociągami  zlokalizowanymi pod 

dachem łącznika łączącego halę d.Sils z przebudowywaną wiatą. Instalacje c.o. obu  

magazynów  powinny być wyposażone w urządzenia automatycznie regulujące 

temperaturę w tych magazynach.   

Instalacja wentylacji : 

Zaprojektować należy instalację wentylacji mechanicznej, w oparciu o wentylatory 

dachowe, zapewniającą wymianę 0,5 wym/h  (wartość obliczyć  do wysokości 4 m 

magazynu ). Wszystkie wentylatory dachowe powinny umożliwiać regulację 

wydajności oraz  należy je wyposażyć w siatki przeciw owadom. 

Instalacje elektryczne : 

Zaprojektować należy nowe przyłącze elektryczne o mocy przyłączeniowej 60kW + 

oświetlenie. Wyposażone w wyłącznik główny usytuowany na zewnątrz wiaty oraz 

rozdzielnicę wnętrzową modułową 4x12 mod wyposażoną w elementy umożliwiające 

podłączenie 4 zestawów zasilających gniazd siłowych i wtyczkowych 1x32A 

3P+N+Z+2x16A 1P+N+Z oraz nowoprojektowane oświetlenie.  Zaprojektować nowe 

oświetlenie główne wykonane w technologii LED, Barwa 4000K, Ra>80. Wymagane 

natężenie oświetlenia 300lx. Wykonać zasilanie wentylatorów dachowych. 

Instalacje tryskaczowa : 

W ramach przebudowy wiaty należy zaadaptować istniejącą instalację tryskaczową 

zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy ds. ppoż. w zakresie wynikającym z faktu 

przebudowy wiaty. 
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W ramach zakresu prac należy po wykonaniu zadania należy  dostarczyć : 

kpl. dokumentacji budowlanej stanowiącej podstawę uzyskania decyzji pozwolenie na 

budowę oraz wymaganą dokumentację powykonawczą wraz z opisem zastosowanych 

technologii , atestami , certyfikatami, deklaracjami zgodności na zastosowane materiały, 

protokołami z badań itd. ( wersja papierowa 3 egz, wersja elektroniczna 3 egz – płyta 

CD, pendrive lub inny nośnik). 

4. Dostępna  dokumentacja w siedzibie Zamawiającego: 

 

• Projekt budowlany istniejącej wiaty 

• Dokumentacja montażowa – powykonawcza , specyfikacje dostaw, deklaracje 

zgodności i aprobaty techniczne. 

• Dokumentacja instalacji tryskaczowej  

• Dokumentacja instalacji co sąsiadującej hali  

• Dokumentacja instalacji elektrycznych sąsiadującej hali 


