
Wytyczne do wykonania ekspertyzy

Nazwa zamówienia publicznego:

Wykonanie ekspertyzy technicznej  zawierającej  ocenę stanu technicznego
dla  obiektu  przy  ul.  Knapowskiego  30  wraz  z  określeniem  sposobu
wykonania robót naprawczych.

                                                                                                     

Poznań, kwiecień 2020r.



Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej ekspertyzy technicznej, z określeniem
stanu technicznego budynku przy ul.  Knapwoskiego 30, z uwzględnieniem wskazania robót naprawczych,
doprowadzających obiekt do właściwego stanu technicznego .

Zakres obejmuje:

Ocenę stanu budynku, której wynik jest poparty przez badania i wyliczenia wytrzymałości ścian,
fundamentów,stropów, elewacji, dachu i innych elementów konstrukcyjnych. W ekspertyzie muszą
być zawarte wnioski, które stanowią podstawę do sformułowania dalszego postepowania. 

Ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez uprwanionego rzeczoznawcę budowlanego.

Ekspertyza techniczna powinna zawierać:

1) dokładny opis przedmiotu oraz celu, jakiemu służy

2) opis wszystkich elementów i rozwiązań konstrukcyjnych poddanych badaniu, łącznie z ich 
wymiarami i materiałami, z których zostały wykonane

3) opis sposobu posadowienia fundamentów oraz konstrukcji ścian, a ponadto stropu i dachu 
budynku

4) dokumentację w formie rysunków i zdjęć badanych elementów

5) precyzyjne wyliczenia dopuszczalnych obciążeń poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych, w tym zwłaszcza fundamentów, ścian, nadproży oraz stropów

6) szczegółowe wnioski z badania, obejmujące ogólną ocenę stanu technicznego obiektu i 
jego przydatności do użytkowania, ewentualnie planowanej modernizacji lub przebudowy;

7) ocenę stanu całej instalacji, staranny opis uszkodzeń (w postaci rys, pęknięć i zawilgoceń),
a także ocenę przyczyn zaistniałych problemów i zalecenia odnośnie niezbędnych napraw,
wzmocnień czy ociepleń

8) w  ramach  ekspertyzy  należy  wykonać  projektu  naprawczy,  który  będzie  wskazywał
technologię naprawy oraz technologię wykonania robot wraz z kosztroysem inwestorskim

Ogólny opis budynku

Budynek, (aktualnie jest pustostanem) powstał  w w latach 1905-1911 i jako jeden z nielicznych reliktów
historycznej zabudowy został uwzględniony w wykazie obiektów architektury przeznaczonych do ujęcia w
gminnej  ewidencji  zabytków.  Jednocześnie  budynek  znajduje  się  w  strefie  występowania  stanowiska
archeologicznego, id. AZP 53-27/41vPoznań - Grunwald, stan. 34 (obszar dawnej wsi Górczyn). 



Bane techniczne budynku

- kubatura budynku 5.455,87 m³

- powierzchnia zabudowy 363,18 m²

- powierzchnia użytkowa 824,2 m²

- powierzchnia pom. przynależnych 83,8 m²

- powierzchnia wspólna budynku 311,1 m²

- powierzchnia netto budynku 2.217,0 m²

- powierzchnia obudowy budynku 1.219,1 m²

- szerokość elewacji od ulicy Dmowskiego 22,8 m

- szerokość elewacji narożnika Dmowskiego/Knapowskiego 4,1 m

- szerokość elewacji od ulicy Knapowskiego 13,0 m

- wysokość do gzymsu koronującego od Dmowskiego 11,5 (10,9) m

- wysokość do gzymsu koronującego od Knapowskiego 11,5 (10,9) m

- szerokość elewacji podwórzowej (po obwodzie) 30,2 m

- wysokość do gzymsu koronującego od podwórza 12,1 m

- średnia wysokość budynku w kalenicy 11,1 m

- powierzchnia obudowy budynku 1.751,18 m²

- funkcja budynku mieszkalna - rodzaj zabudowy wolnostojący - rok budowy 1905-1911

- liczba kondygnacji 1+poddasze użytkowe – pustostan

- liczba lokali mieszkalnych 18 niezamieszkałe

- liczba lokali użytkowych 0

- opis konstrukcji budynku: - układ konstrukcyjny krzyżowy

- rodzaj murów cegła

- rodzaj stropów drewniane

- rodzaj schodów drewniane

- dach kryty papą i dachówką ceramiczną

- wyposażenie techniczne: instalacje - wod,-kan., elektryczna, gazowa, wentylacja grawitacyjna, telefoniczna ,
ogrzewanie - piece



Wymagania ogólne dotyczące formy ekspertyzy:

Ekspertyza powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi normami.

Ekspertyza techniczna powinna być wykonana przez uprwanionego rzeczoznawcę budowlanego.

Opracowanie należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej:

- ekspertyzę oraz analizę kosztów i pomiary – 3 egz. w wersji papierowej
- ekspertyza wraz z analizą kosztów i pomiarami (część opisowa, schematy, plany, rysunki)– w formie

elektronicznej  (np.  pdf  lub  innej  umożliwiającej  edycję  –  należy  dostarczyć  odpowiednie
oprogramowanie wraz z licencją)

- wycenę prac naprawczych należy wykonać poprzez wykonanie kosztorysów inwestorskich w wersj
ath.

             Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacja projketową zamieszczoną na stronie
Zamawiajacego  w postępowaniu przetragowym „Modernizacja budynku przy ul. Knapowskiego
30 w Poznaniu” oraz  dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz
uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do
przygotowania oferty.


