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Załącznik Nr 2 do WZ 

OPIS  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Nazwa zamówienia :wykonania projektu posadowienia namiotu magazynowego i adaptacji 

wiaty magazynowej na funkcje produkcyjne 

 

Znak sprawy :  01/ZPDCEBEA/2022/PN/Sp. z o.o. 
 

Projekt budowlany ma służyć prawidłowemu (zgodnemu z przepisami) posadowieniu namiotu 

magazynowego całorocznego wskazanego przez Zamawiającego - w oparciu o dane producenta 

namiotu oraz wykonanie projektu adaptacji wiaty magazynowej  B 5 na funkcje produkcyjne. 
 

Zakres projektu posadowienia namiotu 

Założenia szczegółowe - Namiot typu: boki metalowe  dach z tkaniny z podsufitką przeciw 

wykraplaniu wody.  

1.Projekt winien zawierać możliwość posadowienia namiotu magazynowego o wymiarach dł.43 m, 

szer. 10m wys. 4,5m na okres kilkunastu lat. Namiot posadowiony będzie w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynku B5 (przylegający do wiaty magazynowej) ,w którym będzie pracowało 2osoby x osiem 

godzin dziennie (światło słoneczne) 

2.Projekt winien być wykonany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i powiązanych aktów 

normatywnych w tym aktualnych norm w zakresie wykonania projektów budowlanych i 

wykonawczych. 

3.Projekt powinien umożliwiać uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę (po stronie 

wykonawcy projektu). 

4. Projekt powinien uszczegółowić i doprecyzować wykonanie stóp fundamentowych (ewentualnie 

podwaliny) w oparciu o miejscowe warunki geotechniczne i geologiczne. Zamawiający udostępni 

aktualne badania w tym zakresie wykonane dla innej inwestycji. W przypadku konieczności 

wykonania dodatkowych miejscowych badań Zamawiający zleci ich wykonanie w niezbędnym 

zakresie na własny koszt. 

5.Projekt winien zawierać rozbieralną posadzkę wraz z odpowiednią podbudową umożliwiającą 

bezproblemowe poruszanie się wózków widłowych o wadze 3870,0kg i wózków typu „paleciak” (np. 

kostka betonowa gr 8 cm niefazowana).  

6.Projekt winien zawierać projekt instalacji elektrycznej w zakresie: 

• instalacji oświetlenia namiotu o odpowiednim natężeniu oświetlenia dla obiektów 

magazynowych z lampą zewnętrzną przy bramie namiotu 

• możliwość  podłączenia ogrzewania nadmuchowego (2 miejsca każde 380V do 2,5 KW każdy) 

w tym w wydzielonym kantorze dla magazynierów. 

• oświetlenia ewakuacyjnego o ile przepisy tak nakazują  

7.System dróg dojazdowych o odpowiednim nachyleniu umożliwiający bezproblemową komunikację 

z bud B5 . 

8.Projekt winien zawierać odpowiednie odwodnienie namiotu uniemożlwiające jego zalewanie(teren 

nachylony). 

9. Wszystkie zaproponowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty 

dopuszczające do stosowania na terytorium RP lub UE. 

10.Zamawiający nie przewiduje innych instalacji w obiekcie. 
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Zakres projektu adaptacji wiaty magazynowej B5 na funkcje produkcyjne 

Założenia ogólne: projekt ma służyć adaptacji wiaty magazynowej B5 do funkcji produkcyjnej  

Założenia szczegółowe: 

Projekt winien zawierać wszystkie niezbędne elementy konieczne do zmiany sposobu użytkowania z 

dotychczasowej funkcji magazynowej na funkcje produkcyjną. a w szczególności: 

• wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

• ocieplenie wszystkich elementów budynku t.j. ściany , dach, wraz niezbędnymi obliczeniami 

konstrukcyjnymi itp. 

• zaprojektowanie w-c w odpowiednim zakresie 

• zaprojektowanie nowej posadzki spełniającej wymagania Zamawiającego i przepisów prawa 

budowlanego i BHP 

• wymianę okien i ewentualnie bram. 

• wykonanie doświetlenia stanowisk pracy oknami dachowymi (o ile będzie to konieczne) 

dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej funkcji. 

• wykonanie instalacji c.o., wod-kan. wraz z odpowiednimi odcinkami „przyłączy” do budynku. 

• wykonanie wszystkich koniecznych uzgodnień oraz opinii wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę (o ile będzie to konieczne). 

Wszystkie zaproponowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty, aprobaty dopuszczające 

do stosowania na terytorium RP lub UE. 

 

 

……………………………… dnia …………………2022 r. 
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podpis osób/y uprawnionych do składania oświadczeń woli 


