Szczegółowe wytyczne Zamawiającego opisujące zmiany do
przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający informuje, że na polu 4MW (budynek 4MW-4), na parterze (kondygnacji I)
znajdują się mieszkania specjalne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający
zastrzega również, że zakłada możliwość, że mieszkania te będą przeznaczone na „typowy”
najem, bez funkcji specjalnej. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
swojej decyzji w trakcie fazy wykonawczej, ale z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dostosować
ich układ tych lokali np. do układu typowych mieszkań na kondygnacjach powyżej.
Standard wykonania mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych- wymagania
dodatkowe lub zamienne w stosunku do dokumentacji projektowej.
Lokale mieszkalne:
• stolarka zewnętrzna okienna: okna i drzwi balkonowe z profili PCV w kolorze białym z
nawiewnikami z zamkami na klucz;
• stolarka drzwiowa zewnętrzna (wejście z klatki na wewnętrzny korytarz): drzwi wejściowe do
mieszkań wzmocnione, antywłamaniowe, elektrorygiel, videodomofon, elektroniczny wizjer (z
wyświetlaczem kolorowym); szerokość drzwi min. 100 cm.
• stolarka drzwiowa wewnętrzna (do pokoi mieszkalnych): drzwi płytowe z klamkami (wypełnienie
plaster miodu lub płyta wiórowa), ościeżnice opaskowe, okleinowane, zamki wc w drzwiach toalet
oraz zamki (wkładka z kluczem) do wszystkich pokoi mieszkalnych (z możliwością otwarcia zamka z
zewnątrz); wszystkie drzwi 90 cm.
• wyposażenie kuchni przyłącza do zlewozmywaka i zmywarki, zlewozmywak z baterią;
• wyposażenie łazienki: standard dla osób niepełnosprawnych, podejścia wodno-kanalizacyjne dla
umywalki, miski ustępowej, prysznic bezbrodzikowy z mocną kabiną, „biały montaż”: umywalka i
prysznic wraz z bateriami, miska ustępowa – wszystkie dostępne dla osób niepełnosprawnych;
uchwyty dla niepełnosprawnych przy toalecie, prysznicu i umywalce.
• balkony i tarasy - wejście na taras bez progu, min. 90 cm szerokości przejścia.
• posadzki: płytki ceramiczne antypoślizgowe z atestem na korytarzu, wykładzina dywanowa igłowa
w płytkach (możliwość wymiany zniszczonych elementów wykładziny), w Sali wspólnej z kuchnią:
panele min. klasy ścieralności AC4, pas z płytek ceramicznych gressowych w pasie wzdłuż mebli
kuchennych, listwy przypodłogowe;
Elementy wyposażenia mieszkań - szczegóły
• w pomieszczeniu wspólnej kuchni: 2 kuchnie elektryczne 4-stanowiskowe z płytą jednolitą
indukcyjną, z piekarnikiem, klasy energetycznej min A, szerokość płyty min 60cm.
• w pomieszczeniu wspólnej kuchni: zlewozmywak 2-komorowy lub jednokomorowy z ociekaczem, z
baterią stojącą, przyłączony do instalacji wod.-kan., wpuszczany ze stali nierdzewnej, gładki lub w
fakturze, z syfonem w komplecie z otworem montażowym pod baterię.
• Podejście pod zmywarkę.
• W każdym pokoju mieszkalnym w aneksie kuchennym blat (blat poza zakresem zamówienia) i
miejsce na małą lodówkę, bez zlewu.
• W każdym pokoju oraz w sali wspólnej instalacje teletechniczne (TV i internet);
• Dla mieszkania z pomieszczeniami oznaczonymi jako MN1.24 - MN1.40: domofony służące
wpuszczeniu gości na klatkę schodową (do windy) były odrębne dla każdej kawalerki (5 domofonów)
oraz jeden dodatkowy domofon ze słuchawką na korytarzu/przy kuchni i w pokoju asystenta (tak by
asystent mógł otworzyć zarówno będąc w biurze- np. pom. oznaczone jako MN1.48, jak i w kuchni).
• Włączniki do świateł na wysokości 1,20m.
• W jednym mieszkaniu koło pokoju asystenta- magazyn (pomieszczenie MN1.50).
Szczegóły wykończenia poszczególnych mieszkań specjalnych na polu 4MW, położenia
elementów wyposażenia i ścian działowych, instalacji, do uzgodnienia z Zamawiającym na
etapie wykonawczym. Pozostałe elementy wykończenia lokali specjalnych, jak opisano w
dokumentacji projektowej dla typowych mieszkań na wynajem.

Szczegółowe wytyczne Zamawiającego opisujące zmiany do
przedmiotu zamówienia
Uwagi dotyczące wszystkich budynków:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych elewacyjnych - Zamawiający będzie wymagał przedstawienia
do akceptacji projektu technologicznego wykonania.
2. Kuchnie elektryczne z płytą ceramiczną, z piekarnikiem klasy o szerokości 60 cm minimum
AAA w każdym z mieszkań
3. Wykończenie elewacji: w miejscu wskazania tynku, zastosować tynk silikonowy lub
mineralny malowany farbą silikonową
4. Zamawiający wymaga, aby w każdym miejscu, w którym powstanie konieczność
zastosowania poliwęglanu - zastosować poliwęglan lity.
5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na budowie ewidencję odpadów oraz segregację
zgodnie z wytycznymi GOAP.
6. Wszystkie urządzenia/wyroby/materiały/elementy widoczne muszą uzyskać akceptację
Zamawiającego (w tym ich kolorystyka). W przypadku braku akceptacji do obowiązków
Wykonawcy należy zaproponowanie kolejnego materiału.
7. Zamawiający informuje, że należy przygotować teren dla stacji roweru publicznego
(Poznański Rower Miejski) zgodnie z wytycznymi ZTM.
8. Na wszystkich budynkach należy zastosować wideodomofony z kolorowym wyświetlaczem o
przekątnej minimum 3”.
9. Łączniki termiczne balkonowe - zastosować na całej długości połączenia balkonu ze stropem.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy ograniczenie dostępu do budowy- poprzez (minimum)
zapewnienie stałej fizycznej kontroli, oraz prowadzenie codziennej imiennej listy osób
przebywających na terenie budowy.
11. Rolety na poziomie parteru - Zamawiający informuje że Wykonawca ma zapewnić
antywłamaniowość dostępu (okna lub rolety) dla mieszkań w poziomie parteru (klasa
minimum RC3/RC4), a ostateczny kolor rolet zewnętrznych musi uzyskać akceptację
Zamawiającego.
12. Zamawiający wymaga, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony
przez Wykonawcę (w niezależnym laboratorium) w celu zweryfikowania jego wytrzymałości
na każde żądanie Zamawiającego.
13. Zamawiający wymaga aby krawędzie elementów żelbetowych (np. słupy, belki, podciągi)
były fazowane.
14. Zamawiający wymaga aby posadzki tarasów i balkonów - wykończone antypoślizgowymi
mrozoodpornymi płytami betonowymi w systemie Presstone lub innym równoważnym, na
podkładkach systemowych.

Wszystkie powyższe wymagania muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w przygotowanej przez
Wykonawcę w ofercie, a w przypadku dokonania ich zmiany na etapie realizacji, muszą być
rozliczone kosztorysem różnicowym zgodnie z Umową.

