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CZ^SC OPISOWA

1. OPIS OGOLNYPRZEBMIOTUZAIVIO^TEMIA

P.^edmiotera zamowienia jest dostawa wraz z momaZen, kamzelowego systemu

sktadowama dota.me„,6w ,«az towa^sz,cy™i .obotanti budowlanynd obej™ui,cyn,i
AvzraocQienie .stropu oraz prac? remoijtowo-instaiacyjne.

W ramacli nmiejszego zamowienia nalezy wykonac nast?pujijce eiementy:
- wykonac projekt budowlano-wykoaawczy Oako jedao opacowanie) wraz z uzyskament
decyzji pozm^oienia na budow?

- «yko„ac przygotowawcze pac, budowlane „bejmaj,ce wzmoonienie stropu,
ptzebudow? podfogi pod montaz aa,dzed,przekladid instalacji oraz prace porz,dkowe
dostawa i montaz dwoch uatpizen typu .Jclaser rotacjjny wTaz z ptzeszkoleoiem
personelu

Opisane wyzej „rz,dz=nia zostan, posadowione w pomieszczeniu nr 04. „a parterze w
Dud5fnku A.

1.1 CharakterystyczMe parametry bwdyisku

Budynek posiada fconslmkcj? plytowo -Zelbctow^ wykonan,w technologii Lipsk. ^ciany
p.wn,c zelbetowe,tynkowane posadowione na piycie krzyzowo zbrojonej. Sciany powyzej poziomu
tetenu wypelntone s,pustakami zuZlobetonorvymi ztvykonczeniem od stmny zewnpn^nej,y„kiem
nanzutorvym. Konstrukcjf nosn, bndynku stanowi szfcielet stalotvy shtpowo-tyglowy o siatce

slupow w kierunku podtuznym i poprzecznym, Stupy zostaiy omnrowane. licowane tynkiem
cementowym. Usztytwienie bndynkt, w kierunku podhiZnjan stanowi, stalowe beiki dwuteowe. na

ktorych wsparte s,zeibetowe piyty prefabtykowane. W budyrioi wyst?p„j,stropy z prefaBrykatow
zelbetowych.

Scany dziaiowe mnrowane i z p!yt gipsowo - fcartonowych. Stropodach budynku wykonany
z piyt korjzkowych, zelbetotvych, opattj-ch na .fciankach aznrorvych, kryty Jest papa
temiozgrzewalnq.

Budynek ma VI kondygnacji nadzieranych razem z poddaszem teclinicznym.

Caty budynek jest podpiwmiczony. W kondygnacji podziemnej zioltalizowane s,
pomieszczenia gcspodarcze i techniczne. Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz dwie windy

6lu

osobowe.

1.2. Zafoienia glowse do programu fuBkcjonalHo-Eiz^'tkowego

Dostawa i montaz dwoch urz^dzen, b^dgcych elementem systemu do zarzadzania i

archiwizacji dokumentow na terenie obiektu, ma za zadanie skrocenie czasu dost^pu do
dokumentow zjednoczesnym zwi^kszeniera kontroli osob maj^cych do nich dostep.
Ze wzgl^du na znaczny ci?zar urzqdzen konieczne b^dzie wykonanie wzmocnienia stropu
nad piwnic^ poprzez zastosowanie dodatkowej konstrukcji wsporczej opartej na wlasnym

flindamencie, oraz wymian? warstw podiogi w miejscu osadzenia urz^dzen. Prace te wymagac b^d^
ponadto ingerencji w istniej^ce instalacje wpiwnicach, ktore to prace tez nalezy uwzgl^dnic.

Oferowane urz^dzenie wraz z systemem umozliwiaj^cym wyszukanie wlasciwej polki, ma
za zadanie usprawnienie procesu groraadzenia 1 segregowania dokumentow w formacie A4 (w
pozycji pionowej) przechowywanych w pojemnikach zbiorczych. DqZeniem Zamawiaj^cego jest
uzyskanie jak najwifkszej,l^cznej przestrzeni dia tak gromadzonych dokumentow.

1.3. Zakres programu funkcjonalno-uzytkowego

- opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
(architektura, konstrukcja, instalacja elektryczna) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budow^

- przygotowanie pomieszczen piwoicznych

do prac zwigzanych z montazem

projektowanej podkonstrukcji obejmujqce m.in. wycink? podiogi, wykonanie nowego
fundamentu, demontaz plj^t GK na suficie montaz stalowej konstrukcji wsporczej wraz z
jej zabezpieczeniem ppoz., niezb?dne przekladki instalacji elektrycznej, ppoz.,
wentylacyjnej i innej kolidujqcej z projektowan^ konstrukcji

- przygotowanie pomieszczenia 04 na parterze do montazu klaserow rotacyjnych

obejmujice m.in. rozkucie posadzki w miejscu posadowienia urzidzen, wyci^cie pdyt
styropianowych i zastipienie ich wylewkg betonowi, wykonanie nowych posadzek,

demontaz sufitow podwieszanych w niezb^dnjTti zakresie w celu doprowadzenia
zasilania na urzadzeri.

- dostawa i montaz dwoch urzidzeh na przygotowanym wczesniej miejscu wraz z
podliczeniem do tablicy pi^trowej w miejscu w'skazanym przez Zamawiajicego owz

przeszkoleniem personelu w zakxesie obskigi urzqdzen

- prace porz^dkowe i remontowe przj-wracaj^ce piervvotny wyglqd pomieszczen

1.4. Ogolae wfasciwosci fuiikcjonaliio-uzjdkowe systemu

Dwa uiT^dzenia karuzelowego sj'stemu skiadowania dokuraentow posadowione zostanq na
posadzce parteru, w pomieszczeniu 04. Elementy systemu musz^ posiadac pulpit do wybierania
numeru potki z pojemnikiem zawierajqcym poszukiwany dokument. Zarowno polki jak i pojemniki
powinny bye numerowane.

System archiwizacji dokumentacji musi bye zdefiniowany jako urz^dzenia karuzelowego
systemu sktadowania dokumentow- dzialajqcy w oparciu o okr^zny ruch polek w pionie po
splaszczonej elipsie, w dwoch kierunkach, umozliwiaj^y dostarczenie dokumentacji do okna
dost?powego na ergonomicznej wysoko^ci dla operatora.

Pojemniki ^vinny bye sidadowana na polkaeh stafowych o wytrzymato&i dostosowanej do
ilosc i wielkosei pojemnikow. Ilo^ polek maksymalnie dostosowana do wysoko^i regahi. Hose
pojemnikow z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni polek.

Pojemnik musi bye wyposazony w uehwyt uiatwiaj^ey wysuwanie pojemnika na pulpit np.
kraw^z z uehwytem. Pojemnik wykonany z polietylenu zachowujqcy stabilnosc przy pdnym
obciqzeniu. Przekroj pojemnika musi bye prostok^tny.

Sterowanie systemem regaiu musi odbjT^'ac si? ze stanowiska operatora usytuowanego przy
pulpicie.

Panel steruj^y z wyswietlaczem

wyposazony w klawiatur? lub ekran dotykowy

umozliwiajacy konfiguracje parametrow urz^dzenia, oraz sterowanie klaserem poprzez
wprowadzenie zdefiniowanego numeru polki lub pojemnika z dokumentami. W urz^dzeniu musi
bye zamontowane swietlenie nad oknem dost?powym.

Urz^dzenie musi bye wyposazone m.in. w system kontroli bezpiecziiego roztozenia
skladowanych dokumentow wrazz informaejg o sugerowanej ich iokalizacji.

1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-u^tkowe systemu

Zlecenie obejmuje montaz dwoch urz^dzen (regalow) w jednym pomieszezeniu, stykaj^eyeh

si? ze sob^ krotszyra bokiem. Kazde z urz^dzen musi spelniac wymagania opisane ponizej
- wyraiary zewn?trzne (Wys./GI?b./Szer.)-325 cm/ 125 cm/ 235 cm +/- 5 cm

'4
A

-

ilosc polek nosnych - min. 13

-

szerokosc polki - min. 180 cm
gl^bokosc polki - min. 44 cm

wymiary wewn^trzne pojemnika (Wys./Gl^b./Szer.)- 34x27x27 cm - max.+ 2 cm
-

przestrzen pomi^dzy gorn^ kraw^dzi^ kartki A4 a doln^ kraw^dzi^ polki - min. 2 cm

-

ilosc pojemnikow na jednej poice - min. 6

-

ilosc pojemnikow w jednym regale - min. 76 szt.

-

wysokosc okna roboezego -60 em - 70 cm

-

poziom umieszczenia pulpitu roboezego nad posadzkq - 90 cm

-

dopuszczalne obci^zenie polki nosnej- min. 250 kg

-

ci^zar regain w pelni zaladowanego - max. 5800 kg

-

pr^dkosc mehu klasera rotaeyjnego - min. 0,15 m/s

-

poziom halasu - max. 65 db

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ^CEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przygotowanie oferty

Wykonawea winien zapoznac si? wnikliwie z opracowaniem programu funkejonalno-

uzytkowego.

Umowa

ktora

zostanie

zawarta

w

wyniku

przeprowadzenia

przetargu

nieograniezonego b?dzie miala charakter ryezaltowy.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot

2.2.1. Harmonogram realizacji inwestycji

Przyst^pienie do robot budowlanych nastqpi po przekazaniu frontu robot.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow^ i projektem,
przestrzeganie harmonogramu robot uzgodnionego z Zamawiaj^eym na etapie realizaeji
umowy,jakosc zastosowanych materialow i wykonywanyeh robot.

W zwi^zku z tym, ze prace b?d^ prowadzone na czynnym obiekcie uzyteeznosei publicznej,
czas realizacji pracy nalezy uzgodnic z Zamawiajqcym. Prace szczegolnie uci^zliwe nalezy
wykonywac po godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ tj. od 17.00 do 7.00 lub w dni wolne
(sobota, niedziela).

2.2.2. Wyniagaaia dotycziiGe robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc w>'konania prac. Wykonawca b?dzie wykonj'wal
roboty zgodnie z przyj?tymi w Polsce przepisami, normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Zamawiaj^cemu harmonogram robot wykaz urzqdzen, materiaiow i
teclinologii stosowanych przy wykonaniu prac.

2.2.3. Przekazanie terenu, organizacja robot

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w opracowaniu
na podstawie protokohj. Zleceniodawca wskaze punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz
pomieszczenia sanitame, z ktorych b?dq mogli korzystac pracownicy. Pobor wody i energii
elektrycznej na potrzeby prowadzonych prac a takze udost^pnienie powierzchni magazynowej i
socjalnej jest nieodptatny.

2^mawiaj^cy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.

Zamawiaj^cy wymaga biez^cego usuwania gruzu, odpadow do kontenerdw zewn^trznych.
Zabrania si? wyrzucania odpadow przez okna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za
ochron? wykonanych prac do odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac
elementy oraz urzadzania Wjlconawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Prace wykonywane powinny bye w sposob moZliwie najmniej uci^liwy dla pozostalych

pomieszczen obiektu. Prace odtworzeniowe i porz^dkowe spoczywaj^ na wykonawcy i powirmy
bye Avj'konane z nalezytq staranno&iq.

Wykonawca ponosic b?dzie caikowitg odpowiedzialnosc cywilno-prawn^ za szkody,
szczegolnie wynikle z zaniechania i niedbalstwa, dzialania niezgodnego ze sztukg budowlan^ i
przepisami przeciwpozarowymi swoidi pracownikow oraz za zabezpieczenie miejsca realizacji
zamowienia. Wykonawca b?dzie odpowiadal za powierzone do modemizacji pomieszczenia oraz
wszystkie materialy i elementy wyposazenia u^e do realizacji powierzonego mu zadania, od
chwili przekazania pomieszczen az do odbioru koncowego.

2.2.4. Zabezpieczenie terenu objftego pracami

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu obj?tego pracami w okresie trwania

reaiizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego prac. Przed przyst^pieniem do robot
Wykonawca przedstawi Zarnawiajqcemu do zatwierdzenia sposob organizacji i zabezpieczenia
robot w okresie tnvania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, i b^dzie utrzymywai tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce, znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne srodki niezb?dne do ochronny robot,
pracownikow oraz uzjtkowiikow budynku.

Wykonawca musi przewidzied i wykonad zabezpieczenie zainstalowanych i
fiinkcjonujqcych urz^dzen oraz systemow w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniem,
zaianiem, zapyleniem. Koszt zabezpieczenia terenu obj?tego pracami nie podiega odr^bnej zaptacie
i przyjmuje si?, ze jest wkalkulowany w wynagrodzenie ryczaltowe.

2.2.5. Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowi^zek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robot
Wykonawca b?dzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maj^ce na celu stosowanie si? do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz b?dzie
unikac uszkodzeh lub uci^Iiwosci dia osob lub wtasnosci spolecznej i innych, a wjmikaj^cych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn pow^lych w nast?pstwiejego sposobu dzialania.

2.2.6. Wymagania dotyczqce ochrony ppoz.

Wykonawca b?dzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca b?dzie
utrzymywac sprawny sprz?t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy b?d4
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost?pem osob
trzecich. Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanjon,jako rezultat reaiizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Prace pozarowo-niebezpieczne b?dq \%ykon>wane kazdorazowo po pisemnjan zgtoszeniu i
akceptacji ze strony Zamawiaj^cego.

2.2.7. WyrtiagaHia dotyczqce bezpieczeastwa i higieny pracy

Podczas reaiizacji robot Wjdconawca b^zie przestrzegal przepisy dotycz^ce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznj^ch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiiaj^cych
odpowiednich wyraagah sanitarnj'ch. Wykonawca zapewni 1 b^dzie utrzym>^vat wszelkie
urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprz?t i odpowiedni^ odziez dla ochrony zycia i zdrowia

osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si?, ze
wszelkie koszty zwi^zane z wypelnieniem w>'magah okreslonych powyzej nie podlegaj^ odr?bnej
zaplacie i

uwzgl?dnione w cenie umownej.

Wykonaw^ca przed przestgpieniem do prac przeprowadzi instruktazu stanowiskoA^y
pracownikow, szkoienie z zakresu BHP na budowie, szkolenie z zakresu instrukcji bezpiecznego
wykonania robot, instruktaz z zakresu kart charakterystyk materiaJow niebezpiecznych.

2.2.8. Ochrona i utrzjnmanle robot

Wykonawca b?dzie odpowiedzialny za ochron? robot i za wszelkie materialy i urz^dzenia
uzywane do robot od daty rozpocz?cia do dat>' zakohczenia robot do odbioru koncowego robot

budowlanych. Utrzymanie powiimo bye prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego robot budowlanych

2.2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywafnej

Wykonawca odpowiada za ochron? instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na terenie robot. Z

uwagi na powyzsze zapewni o wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz^dzen w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia W3fkonawca powiadomi
bezzwlocznie ZamawiaJ^cego oraz b?dzie wspolpracowal dostarczaj^c wszelkiej pomocy
potrzebnej prz>' wykonaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane Jego
dziaianiem uszkodzenia.

2.2.10. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca zobowi^zany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s^ w jakikolwiek sposob zwi^zane z robotami i

b?dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca b^dzie przestrzegac praw patentowych i b^dzie w pelni

odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urz^dzen lub metod i w sposob ci^gly b^dzie informowac Zamawiaj^cego o
swoich dzialaniach, przedstawiaj^c kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2.11. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapevrai, ze skladowane w czasie prac materialy i urz^dzenia b^d^
zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniami w sposob wlasciwy, zgodny m. in. z
dokumentacj^ techniczno-ruchow^ producenta. Skladowane materialy i urz^dzenia nie powiimy
zaklocac komunikacji wewn^trznej w budynku lub/i narazac na wypadek pracownikow i personel.
Wielkogabarytowe urz^dzenia b?d^ skladowane tylko w miejscu wskazanym przez Zamawiaj^cego.

2.2.12. Sprz^t i maszyny

Wykonawca jest zobowi^zany do uzywania sprz^tu, ktory jest wymagany technologicznie
przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajnosc sprz^tu powiimy gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Elektronarz^dzia b^d^ce wlasnosci^ Wykonawcy maj^
bye utrzymane w dobrym stanie technicznym, dopuszczone do eksploatacji wymaganymi
przepisami.

2.3. Kontrola jakosci

2.3.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakosc prac.
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Wykonawca winien posiadac certyfikat producenta proponowanych urzqdzen na montaz i
serwis.

Wykonawca ma obowi^zek dysponowac kierownikiem budowy/robot z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

2.3.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot b^dzie zapewnienie osi^gni^cia zatozonej jakosci robot,
zgodnej z warimkami umowy i wymaganiami Zamawiaj^cego.

2.4. Odbior robot

2.4.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj^ nast^puj^cym odbiorom:

- odbior dokumentacji projektowej
- odbior koncowy robot budowlanych, ktory stanowi podstaw^ zaplaty

2.4.2. Odbior koncowy robot budowlanych

Odbior koncowy robot budowlanych polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci umowy. Odbior koncowy robot budowlanych nast^puje na
pisemny wniosek Wykonawcy. Zamawiaj^cy posiada 3 dni robocze na przystqpienie do odbioru

2.4.3. Podstawa platnosci

Podstaw^ platnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie
ryczahowe obejmuje

wszystkie koszty zwi^zane z realizacjq przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez wszelkie prace, ktorych rozmiarow i kosztow nie

mozna bylo przewidziec w czasie zawarcia umowy. Platnosc nast^pi po podpisaniu protokolu
koncowego.
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2.5. Gwarancja i przegl^dy

Gwarancja na urz^dzenia oraz prace budowlane zostaje udzielona na okres min 36 miesi^cy.
W okresie gwarancji Wykonawca b^dzie nieodplatnie swiadczyi niezb^dne przegl^dy i serwis
wymagany przez producenta (min. raz w roku) w okresie 36 miesi^cy. W przypadku zgloszenia

awarii w okresie gwarancyjnymi Wykonawca zobowi^zany jest do wyslania serwisu nie pozniej niz
w nastfpnym dniu roboczym.
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CZl^SC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajqce prawo do dysponowania nienichomosci^ na ceJe budowlane
oraz dodatkowe uwagi

Zamawiaj^y oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoki^ na cele
budowlane

3.2. Przepisy prawne i normy zwi^ane z wykoaaniem zakresn

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496,1669,2245;z2019 r. poz. 51,630,695,730)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215;z 2019 r. poz. 53,730)

- Ustawa z dnia 27 Iwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska(Dz. U.Z 2017 r. poz. 519, 785,
898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999,2056, 2180, 2290).

Rozporzgdzenia

- Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U.Nr 129, poz. 844).

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktuty z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotycz^cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pianu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U.
Nr 120, poz. 1125,1126).

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 2012
r. - w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U.Z 2012 r., poz. 462).
- Rozporz^dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiejz dnia 2 wrzesnia 2004

r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specjTikacJi technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.Z 2004
nr 202 poz. 2072)

- Rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75 poz. 690 z pozn. zm.).
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itr4ii)irA'ia«Kig:Minia»aw«a:<mi
Si^ska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAt
(wypis z iisty architektew)

Sl^ska Oknegowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. PAWEt STANISUW SZARANIEC

posiadaj^cy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwfe
w speqalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr 177/SWOKK/2013,
jest wpisany na list^ cztonkow Sl^kiej Okr^gowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1643.

Cztonek czynny od: 31-03-2014 r.
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano etektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okr^gowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1643-4B61-FBEC-E252-6E2C

Dane zawarte vr ninlejszym zaswiadczenki moire sprawdzic podaj^ nr weryfikacyjny
zasYdadcz^ia w pubilcznym %rwiste tntem^owym Izby Archit^ctow: www.izbaarci^ft^tow.p!
!ub kofitaktu}^ sl^ bezpo^ednio z wia^iw^ Okr^owa Izba Architektow RP.
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PODtACZENIE URZADZEHI
PRZEWODY PROWADZlC NAD SUFITEM PODWIESZANYM.

TABLICAPI^TROWA

DO POOtACZENIA URZADZEI<I >

2 KLASERY ROTACYJNE

!
MIEJSCAWYMIANYWAR TWPODLOG

ZE STYROPIANU NA WYUEWKE ZBROJONA

W/////M/A

KANALWENTYLACJI MECHANICZNEJ

UWAGA:

OSTATECZNY KSZTAt KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU
BUD0W1.ANEG0 W OPARCIU O OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

PFK5JEKT

ARCHICON S.C.
Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Gtowackiego 7
TEMaT

PFU - ZAKUP 2 UR2ADZEN

KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZY6 OGNIOWO
INWESTOR"

60W NFZ w Katowicach
ul. Kossutha 13,40-844 Katowice
ADRES INWESTYCJI

ul. Kossutha 13,

KARU2EL0WEG0 SYSTEMU

40-844 Katowice

vSKtADOWANIA D0KUMENT6W
NAZWA RYSUNKU

Rzut parteru
proj, mgr inz. arch, Pawel Szaraniec
wyk. mgr inz. arch. Pawet Szaraniec

spr.

N)
O

DATA

SKALA

NR RYS,

05.2019

1:100

01

"L

2 KLASERY ROTACYJNE

POSAOOWIONE RETRO WY2EJ
STOPA
FUM5AMENT0WA

StUP
STALOWY
2 BELKI STALOWE

POSADOWIONE NA StUPIE I OSADZONE

W SCIANACH NOSNYCH

UWAGA:

OSTATECZNY KSZTAl KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NALEZY OPRACOWAC NA ETAPIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO W OPARCIU O OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

(

KONSTRUKCJE NALEZY ZABEZPIECZYC OGNIOWO
iNWESTOR

PROJEKT

TEMaT

ARCHICON S.C.

Sow NFZ w Katowicach

Jerzak Szaraniec
44-100 Gliwice, ul. Glowacklego 7

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice

PFU-ZAKUP2URZADZEN

ADRES INWESTYCJI

ul. Kossutha 13,

KARU2EL0WEG0 SYSTEMU

40-844 Katowice

SKtADOWANIA DOKUMENTGW
NAZWA RYSUNKU

Rzut piwnicy
J- 1

proj■ mgr inz. arch. Pawd Szaraniec
wyk. mgr inz. arch. Pawel Szaraniec

spr.

lo

DATA

SKALA

NR RYS.

05.2019

1:100

02

2 KLASERY fiOTACYJNE
MIEJSCA WYMAN Y WARSrW POOLOGI

ZE STYROPIAfAJ NA WYLEWKE ZBROJONA

SUHT PODWIES2ANY

WENTYLACJA

MECHANICZNA

2BELKI STALOWE

POSADOWIONE NA SLUPIE1 OSADZONE

W SCIANACH NOSNYCH

STALOWY

STOPA
RINOAM04TOWA

UWAGA

OSTATECZNY KSZTAt KONSTRUKCJIVYSPORCZEJ NALEtY OPRACOWAC NA ETAPiE PROJEtOU
BIOOWIANEGO W OPARCIU O OBUCZENIA KONSTRUKCYJNE

PROJEKT ARCHICONS.C.

KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZYO OGNIOWO
INWESTOR

^OW NFZ w Katowicach

L
Jerzak Szaraniec

44-100 Gliwice, ul. Qowackiego 7
TEMAT

L

PFU - ZAKUP 2 URZADZEN

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice
ADRES INWESTYCJI

ul. Kossuttia 13,

KARUZELOWEGO SYSTEMU

40-844 Katowice

SHIADOWANIA DOKUMENTGW
! •

MAZWA RYSUNKU

L

Przekroj
proj. mgrinz. arch. Pawei Szaraniec
wyk. iT^r inz. arch. Pawet Szaraniec

I

spr.

DATA

SKALA

NR RYS.

05.2019

1:100

03
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