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                             ZAŁOŻENIA  DO  PROJEKTÓW  BUDOWLANYCH 
 
 
Zadanie Nr 1. 
Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Hrubieszowskiej 38a  
w Zamościu. 
 
Dane dotyczące obiektu: 
-Budynek mieszkalny, podpiwniczony 
-Technologia wykonania – wielka płyta, system Wk 75 
-Ilość kondygnacji nadziemnych- 11 
-Kubatura – 11747m³ 
-Powierzchnia użytkowa całkowita – 4331,65m² 
-Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej -3360,11m² 
-Dach – stropodach wentylowany 
 
Wymagany zakres opracowania obejmuje w szczególności: 
Podstawą do wykonania projektu jest opracowany dla potrzeb przedsięwzięcia i pozytywnie 
zewryfikowany przez BGK Audyt Energrtyczny. 
Wymagany zakres przedsięwzięcia: 
-ocieplenie ścian osłoowych 
-ocieplenie scian szczytowych 
-roboty konieczne związane z dociepleniem ścian- remont balkonów 
-ocieplenie dachu nadbudówki 
-ocieplenie stropodachu wentylowanego 
-ocieplenie cokołu 
-wymiana okien (starych) w lokalach 
-wymiana okien piwnicznych 
 
Wymagana zawartość opracowania: 
-Projekt budowlany wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz ze wszystkimi niezbędnymi   
 wymaganymi prawem uzgodnieniami. 
 Minimum trzy koncepcje kolorystyki elewacji do wyboru przez Wspolnotę Mieszkaniową. 
-Przedmiar robót 
-Kosztorys inwestorski szczegółowy 
-Szczegółowy osztorys ofertowy  
 
Terminy przekazania dokumentacji: 
-Termin przekazania do zatwierdzenia koncepcji kolorystyki elewacji-5.02.2016. 
-Nieprzekrzczalny termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu 27.02.2016. 
 
 
Zadanie nr 2 
Termomodernizacja budynku mieszkalnnego wielorodzinnego przy ul. Polnej 24  
w Zamościu. 
 
Dane dotyczące obiektu: 
-Budynek mieszkalny, podpiwniczony 
-Technologia wykonania – wielka płyta, system Wk 75 
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-Ilość kondygnacji nadziemnych- 5 
-Kubatura – 3567,90m³ 
-Powierzchnia użytkowa całkowita – 1157m² 
-Dach – stropodach wentylowany 
 
Wymagany zakres opracowania obejmuje w szczególności: 
Podstawą do wykonania projektu jest opracowany dla potrzeb przedsięwzięcia i pozytywnie 
zewryfikowany przez BGK Audyt Energrtyczny. 
Wymagany zakres przedsięwzięcia: 
-ocieplenie ścian osłoowych 
-ocieplenie scian szczytowych 
-roboty konieczne związane z dociepleniem ścian- remont balkonów 
-ocieplenie cokołu 
-wymiana okien (starych) w mieszkaniach  
-wymiana okien piwnicznych 
 
Wymagana zawartość opracowania: 
-Projekt budowlany wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz ze wszystkimi niezbędnymi   
 wymaganymi prawem uzgodnieniami. 
 Minimum trzy koncepcje kolorystyki elewacji do wyboru przez Wspolnotę Mieszkaniową. 
-Przedmiar robót 
-Kosztorys inwestorski szczegółowy 
-Szczegółowy ksztorys ofertowy  
 
Terminy przekazania dokumentacji: 
-Termin przekazania do zatwierdzenia koncepcji kolorystyki elewacji-5.02.2016. 
-Nieprzekrzczalny termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu 27.02.2016. 
 
 
Zadanie Nr 3. 
Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Peowiaków 36  
w Zamościu. 
 
Dane dotyczące obiektu: 
-Budynek mieszkalny, podpiwniczony 
-Technologia wykonania – tradycja, mur ceglany 
-Ilość kondygnacji nadziemnych- 3 
-Kubatura – 5843m³ 
-Powierzchnia użytkowa całkowita – 1453,36m² 
-Dach – stropodach wentylowany, stropodach niewentylowany(nadbudówka) 
 
Wymagany zakres opracowania obejmuje w szczególności: 
Podstawą do wykonania projektu jest opracowany dla potrzeb przedsięwzięcia i pozytywnie 
zewryfikowany przez BGK Audyt Energrtyczny. 
Wymagany zakres przedsięwzięcia: 
-ocieplenie ścian osłoowych 
-ocieplenie scian szczytowych 
-roboty konieczne związane z dociepleniem ścian- remont balkonów 
-ocieplenie stropodachu 



                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 4 
                                                                                                                                                 Do zaproszenia: 32/PO/WM/projekt/2015 
 

-ocieplenie dachu nadbudówki 
-ocieplenie cokołu 
-wymiana okien (starych) w lokalach mieszkalnych 
-wymiana okien piwnicznych 
 
Wymagana zawartość opracowania: 
-Projekt budowlany wykonawczy wraz z kolorystyką elewacji oraz ze wszystkimi niezbędnymi   
 wymaganymi prawem uzgodnieniami. 
 Minimum trzy koncepcje kolorystyki elewacji do wyboru przez Wspolnotę Mieszkaniową. 
-Przedmiar robót 
-Kosztorys inwestorski szczegółowy 
-Swzczegółowy kosztorys ofertowy  
 
Terminy przekazania dokumentacji: 
-Termin przekazania do zatwierdzenia koncepcji kolorystyki elewacji-10.02.2016. 
-Nieprzekrzczalny termin przekazania kompletu dokumentacji Zamawiającemu 4.03.2016. 
 


