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Załącznik nr 4 
 

SKRÓCONY OPIS INWESTYCJI 

 

Nazwa inwestycji: 

Rozbudowa i przebudowa „Domu Zemełki” w Koninie, 

w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na 

celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w 

Koninie”. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa zabytkowego „Domu 

Zemełki” w Koninie, w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności 

Kulturalnej. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A220/1553. 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Realizacja prac budowlanych 

mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu 

Zemełki" w Koninie”, w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie 

i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje 

w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

1. Zakres przebudowy istniejącego budynku: 

- rozbiórka istniejącego kompleksu garaży, 

- wymiana więźby dachowej na nową - w tej samej technologii i kształcie co 

oryginalna, 

- wymiana pokrycia dachu na nowe wraz z opierzeniami, 

- remont kominów, odtworzenie na dachu dwóch kominów, 

- adaptacja strychu na cele użytkowe, 

- wyburzenia i przebicia w ścianach istniejących, wykonanie nowych ścian, 

połączenie osobnych części piwnic, 

- nowa stolarka okienna dachowa i w piwnicy, remont pozostałej stolarki okiennej, 

- nowe drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, 

- nowe podłogi i posadzki, nowe wykończenie ścian i sufitów, 

- renowacja istniejącej klatki schodowej, 

- likwidacja dwóch zejść do piwnic w południowej fasadzie, 

- likwidacja istniejącej fosy od podwórza, placu i ulicy, 

- izolacja przeciwwodna i termiczna piwnic, 

- remont schodów zewnętrznych, 

- remont elewacji: wymiana tynków, instalacji odgromowej, rynnowej, 

- nowe instalacje wewnętrzne: sanitarne (wentylacji mechanicznej, ogrzewania 

i chłodzenia, wody użytkowej, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej); 
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elektryczne (zasilania elektroenergetycznego, oświetleniowa, siły i gniazd 

wtykowych); niskoprądowe (teleinformatyczna, sygnalizacji pożaru, sterowania 

oddymianiem, sygnalizacji włamania i napadu, nadzoru telewizyjnego, 

przyzywowa, pętli indukcyjnych dla niedosłyszących, antenowa RTV). 

 

 

2. Zakres rozbudowy: 

- dobudowa dwukondygnacyjnego pawilonu - oficyny wraz z łącznikiem (klatką 

schodową oraz dźwigiem osobowym) do istniejącego budynku, 

- wyposażenie pawilonu w instalacje wewnętrzne - jak w budynku istniejącym (bez 

niskoprądowej - nadzoru telewizyjnego, a z nagłośnieniem). 

Niniejsze zamówienie nie obejmuje wyposażenia i robót instalacyjnych w węźle 

cieplnym. Powyższy zakres zrealizuje przyszły użytkownik - właściciel węzła - 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin. 

Obiekt w technologii tradycyjnej z monolitycznymi żelbetowymi stropami, schodami, 

trzonem dźwigu osobowego oraz murowanymi ścianami z rdzeniami żelbetowymi. 

Elewacja - system BSO na izolacji z wełny mineralnej. 

Przekrycie pawilonu i łącznika konstrukcją stalową, pokrycie dachu dachówką 

ceramiczną. 

Posadowienie obiektu na ławach, stopach oraz płytach fundamentowych. 

3. Zakres zagospodarowania terenu działki: 

- nowa nawierzchnia utwardzona podwórza, 

- wykonanie terenu zielonego, 

- nowa wiata śmietnikowa, 

- oświetlenie zewnętrzne, 

- wykonanie nowego i remont istniejącego ogrodzenia z wymianą furtki i bramy 

wjazdowej. 

4. Zakres robót instalacyjnych zewnętrznych: 

- przebudowa kanalizacji deszczowej, 

- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

- budowa przyłącza wodociągowego. 

5. Podstawowe parametry techniczne obiektu: 

Powierzchnia zabudowy: 

- części istniejącej - 405,90 m2 

- części dobudowywanej - 293,10 m2 

- łączna powierzchnia zabudowy - 699,00 m2 

Powierzchnia użytkowa: 

- części istniejącej - 977,70 m2 

- części dobudowywanej - 482,50 m2 

- łączna powierzchnia użytkowa - 1 460,20 m2 

Kubatura: 

- części istniejącej - 5 694,40 m3 

- części dobudowywanej - 2 552,70 m3 

- kubatura łącznie - 8 247,10 m3 
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Ilość kondygnacji nadziemnych: 

- w części istniejącej - 4 (piwnica, parter, piętro, poddasze), 

- w części dobudowywanej - 2 (parter, poddasze). 

 

6. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w dokumentacji 

projektowej obejmującej: 

1) projekt budowlany, 

2) projekty wykonawcze: 

- architektura, 

- konstrukcje, 

- instalacje sanitarne, 

- instalacje elektroenergetyczne (silno i niskoprądowe), 

3) projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacji 

sanitarnej, 

4) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

5) opinię geotechniczną, 

6) przedmiary robót, 

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Dostęp do pełnej dokumentacji projektowej znajduje się na stronie: 

Pełna dokumentacja projektowa 

 

 

7.   Zamawiający posiada następujące decyzje i pozwolenia: 

 

1) Decyzja Prezydenta Miasta Konina nr 178 (UA.6740.140.2017) z dnia 10.08.2017 r. 

pozwolenie na rozbudowę i przebudowę Domu Zemełki oraz rozbiórkę budynków 

garaży. 

2) Pozwolenie nr 5/2020/A z dnia 09.01.2020 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków wraz z decyzją nr 29/2020/A z dnia 16.07.2020 r. 

zmieniającą ww. pozwolenie. (Pozwolenie nr 5/2020/A wydano w związku z 

wygaśnięciem pozwolenie nr 54/A/2017 z dnia 23 maja 2017 r. - znajdującego się w 

projekcie budowlanym.) 

3) Pozwolenie nr 2/2020/C z dnia 02.01.2020 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych (w trakcie robót 

ziemnych). Przedmiotowe pozwolenie wydano w związku z wygaśnięciem terminu 

ważności pierwotnego pozwolenia nr 92/C/2017 z dnia 22 maja 2017 r. 

Przekazuje się wersję elektroniczną i papierową ww. decyzji i pozwoleń. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

  Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. 

https://bip.konin.eu/index.php?d=przetarg2_opis_uniaponizej&id_przetarg=630

