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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy stanu technicznego części budynku Szkoły 

Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3 w Warszawie obejmującej: budynek 

byłej kotłowni oraz pomieszczenia przylegającego do sali gimnastycznej. 

Ekspertyza jest konieczna z powodu stwierdzonych nieprawidłowości polegających na widocznych nie 

normowych rysach na tynkach oraz widocznych poważnych spękaniach w budynku byłej kotłowni 

oraz pomieszczeniach przylegających do sali gimnastycznej, dotyczących zarówno ścian działowych i 

konstrukcyjnych oraz na sufitach, wynikających z prawdopodobnego nadmiernego osiadania części 

budynku (budynek byłej kotłowni oraz pomieszczenia przylegające do sali gimnastycznej). 

Przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe, osobne opracowanie oceniające 

nieprawidłowości polegające na wystąpieniu niewielkich rys ukośnych na drugim i trzecim piętrze 

budynku głównego szkoły. 

Ekspertyza powinna być sporządzona w trzech egzemplarzach, przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Do dokumentacji należy załączyć kopię uprawnień i aktualne zaświadczenie 

o wpisie na listę członków samorządu zawodowego. 
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Ekspertyza stanu technicznego powinna zawierać ocenę ewentualnie występujących zagrożeń, 

analizę istniejących uszkodzeń konstrukcji budynku, ocenę rozwiązań realizacji oraz użytkowania 

obiektu budowlanego. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk określać główne przyczyny 

ich powstania uzasadniając je obliczeniami sprawdzającymi oraz formułować ocenę końcową 

i wnioski końcowe, jeżeli jest to konieczne powinna określać jednoznacznie sposób usunięcia 

nieprawidłowości. 

Zamawiający przed dokonaniem wyceny zaleca wizję lokalną dla oferentów. 

Termin opracowania ekspertyzy: 1 miesiąc od daty podpisania umowy. 

2. Ogólny opis obiektu 

Główna część budynku szkoły została wybudowana na poczatku lat trzydziestych XX wieku, budynek 

posiada parter i trzy piętra, ma kształt prostokąta z dwiema wystającymi częściami znajdującymi się 

po stronie wschodniej. Pod wystającym fragmentem budynku znajduje się podpiwniczenie w którym 

pierwotnie była kotłownia, w chwili obecnej znajduje się węzeł cieplny. Przy południowo wschodnim 

narożniku znajduje się podpiwniczona dwukondygnacyjna część mieszkalna a przy południowo 

wschodnim narozniku również dwukondygnacyjna część. Na parterze tej części znajduje się dojście 

do sali gimnastycznej i pokój lekarski. Bezpośrednio przy tej części budynku jest prostokątna 

parterowa sala gimnastyczna. W latach 1990-1991 dobudowano do sali gimnastyczne, po jej 

północnej stronie, parterowy obiekt stanowiący zaplecze sali. Ta część obiektu szkolnego jest 

częściowo podpiwniczona.  

Nieprawidłowości polegające na widocznych nie normowych rysach występują w części południowo 

wschodniej, obejmującej budynek byłej kotłowni oraz pomieszczenia przylegające do sali 

gimnastycznej: 

 zdjęcie nr 1/rysa nr 1,  

 zdjęcie nr 2/rysa nr 2, 

 zdjęcie nr 3, 

 zdjęcie nr 4/rysa nr 3, 

 zdjęcie nr 5/rysa nr 4, 

 zdjęcie nr 6/rysa nr 5, 

 zdjęcie nr 7/rysa nr 6. 

 

W budynku głównym, na dugim i trzecim piętrze wystepują ukośne rysy na wewnętrznej części ściany 

zewnętrznej, pomiędzy drugim i czwartym filarem międzyokiennym. 

 zdjęcie nr 8 i zdjęcie nr 9/ukośne rysy.  

 

W archiwum szkoły znajdują się fragmentaryczne rysunki inwentaryzacyjne, nie jest to jednak pełna 

inwentaryzacja obiektu. 

W archiwum szkoły znadują się ekspertyzy stanu technicznego budynku szkoły opracowane w 

kwietniu 1998 r. oraz w październiku 2008 r. 
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3. Przykładowe zdjęcia 

3.1. zdjęcie nr 1/ rysa nr 1 

 

 
 

Połączenie budynku głównego z budynkiem parterowym, zrealizowanym w latach 1990-1991, 

Pionowa rysa na ścianie zewnetrzej. 

 

3.2. Zdjęcie nr 2/rysa nr 2  
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Połączenie budynku głównego z budynkiem parterowym, zrealizowanym w latach 1990-1991. 

Kontynuacja wewnątrz budynku rysy nr 1 ze zdjęcia nr 1 – po wejściu do budynku parterowego, 

przez drewniane drzwi widoczne na zdjęciu nr 1 

 

3.3. Zdjęcie nr 3 - posadzka betonowa w pomieszczeniu przylegającym do węzła cieplnego. 

 

 
 

Pomieszczenie części podpiwniczonej, przylegające do węzła cieplnego. 

Ok. 2 lata temu, na skutek uszkodzenia kanalizacji  wybiły ścieki i prawdopodobnie wypłukały 

grunt pod posadzką. Posadzka jest głucha, widoczna dziura w posadzce przez którą widać pustkę.  

Zakres wypłukanego gruntu do sprawdzenia podczas opracowania ekspertyzy.  

 

3.4. Zdjęcie nr 4/rysa nr 3 
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Rysa pionowa na ścianie wewnętrznej, parter budynku zrealizowanego w latach 1990-1991. 

3.5. Zdjęcie nr 5/rysa nr 4 

 
Rysa pionowa na ścianie wewnętrznej, parter budynku zrealizowanego w latach 1990-1991. 

3.6. Zdjęcie nr 6/rysa nr 5 
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Rysa po drugiej stronie ściany wewnętrznej oraz na stropie, prawdopodobnie kontynuacja rysy ze 

zdjęcia nr 5. 

3.7. Zdjęcie nr 7/rysy nr 6 

 

Pomieszczenie gabinetu lekarskiego, dwie pionowe rysy, cała wysokość ściany. 

3.8.  Zdjęcie nr 8 i zdjęcie nr 9/ukośne rysy  
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Ukośne rysy na wewnętrznej części ściany zewnętrznej, pięrto drugie oraz piętro trzecie, budynek 

główny. 


