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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. 43-370 Szczyrk, ul Wrzosowa 21; 

https://gat.pl/ 

II. Przedmiot zamówienia 

Sporządzenie Audytu Technicznego dla nieruchomości położonej na działkach 868, 867/5, 867/3, 867/6, 

zabudowanych obiektami Ośrodka Zamek w Lesku przy ulicy Piłsudskiego 7, na potrzeby Gliwickiej Agencji 

Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku dot. możliwych strategii dalszego użytkowania Nieruchomości. 

   

Na nieruchomość składają się cztery (4) działki będące w wieczystym użytkowaniu Gliwickiej Agencji 
Turystycznej S.A. : 

− Działka nr 868 o powierzchni 12020 m2 zabudowana jest zabytkowym obiektem Zamku Kmitów 

Zamek wpisany jest do Rejestru Zabytków pod numerem A-82. 

− Działka nr 867/5 o powierzchni 8885 m2 stanowi teren wokół głównej zabudowy i zagospodarowany 

jest zielenią parkową oraz infrastrukturą o funkcji rekreacyjnej (m.in. basen letni). 

− Działka nr 867/3 o powierzchni 261 m2 zabudowana jest budynkiem pawilonu turystycznego 

(powierzchnia użytkowa – 73,3 m2, powierzchnia zabudowy – 73,6m2). 

− Działka nr 867/6 o powierzchni 52 m2 zabudowana jest budynkiem stacji trafo. 

o łącznej powierzchni 21218 m2, ujawnione w księdze wieczystej KW Nr KS1E/00013067/8 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 
Zamek Kmitów  

Powierzchnia użytkowa budynku Zamku 2550 m2 
Powierzchnia zabudowy 1609 m2 

Powierzchnia całkowita 5293,5 m2 

Kubatura 17,631 m3 

Ilość pokoi : 38 

Ilość miejsc noclegowych : 85 
Konstrukcja drewniana i murowana : mieszana 

Liczba kondygnacji : 3 

Rok budowy przyjęty zg z wpisem w Książce obiektu : początek budowy wg źródeł historycznych 1507-1537. 
Poddawany przez wieki różnym przebudowom i odbudowom. Ostatnia przebudowa 1920-1924) 

 
Obiekt złożony z dwóch części : starszej od północnego zachodu wzniesiony po 1538 r. (pierwotnie 

dwupiętrowa wieża mieszkalna z wykuszem, przed 1580 r. obniżona o jedną kondygnację, zwieńczona attyką 
z wieżyczkami w narożnikach) i młodszej od południowego wschodu, dobudowana przed 1580 r. Murowana z 

piaskowca, w niewielkich partiach z cegły, otynkowana. Piętrowy od strony dziedzińca, wskutek spadku 

terenu parterowy, podpiwniczony. Część starsza na rzucie kwadratu, jednotraktowa, na parterze tzw. Sala 
rycerska, na piętrze sala przedzielona na dwa pomieszczenia (1835-1838) dostępna kręconymi schodami. 

Część młodsza na rzucie prostokąta, dwutraktowa, na parterze z korytarzem między traktami (1835-1838); 
od północnego zachodu trzy piwnice w układzie amfiteatrowym. 

 

Skrzydło północno-zachodnie 
Wzniesione w latach 1835-1838 wzdłuż północno-zachodniej linii dawnego muru obronnego, zapewne z 

1656r.; rozbudowane 1924 r. (dodatkowo piętro z balkonem). 
 

Baszta  

Wzniesiona zapewne w 1656 r. Murowana z piaskowca, częściowo z cegły, otynkowana na rzucie koła. 
Trójkondygnacyjna, od strony dziedzińca w skutek nierówności terenu dwukondygnacyjna; górne piętro 

nadbudowane w latach 1835-1838.  
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Skrzydło wschodnie  
Wzniesione w latach 1835-1838 wzdłuż północnej linii dawnego muru obronnego; rozbudowane w 1924 r. 

(dodano piętro z balkonem).  
 

Oranżeria 
Wzniesiona w latach 1835-1838. Murowana, otynkowana wykonana na rzucie prostokąta, parterowa.  

 

Przybudówka 
Wzniesiona w 1924 r. Na ścianie wschodniej portal renesansowy, kamienny, zamknięty półkoliście, zdobiony 

motywami liści laurowych i rozetami.  
 

Mur oporowy 

Wzniesiony w latach 1835-1838 od południowego wschodu, w miejscach poprzedniego muru obronnego z 
roku 1656 z włączeniem i obramowaniem jego zachowanych fragmentów. Murowany z piaskowca, 

wzmocniony skarpami. W narożniku południowym półkolista basteja, na miejsce pierwotnej. W narożniku 
zachodnim fundament kwadratowy baszty rozebranej w 1924 r. w murze ślady otworów okiennych i 

półkoliście zamkniętych wnęk.  
 

Ujęcie wody  : Sieć miejska 

Kanalizacja : szambo z siecią miejską – nakaz rozłączenia kanalizacji deszczowej od sanitarnej. Sporządzony 
został projekt sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla odprowadzania ścieków oraz wody deszczowej z 

budynku Zamku w Lesku. Prace planowane do wykonania w najbliższym  czasie.  
c.o. : kotłownia własna węglowa  

Instalacja gazowa : dwa przyłącza, w tym jedno do kuchni, natomiast drugie planowane było pod kotłownie 

gazową – niewykorzystywane z uwagi na koszt ewentualnej inwestycji.  
Instalacja elektryczna : aluminiowa (sukcesywnie modernizowana)  i miedziana 

 
Pozostałe budynki i budowle nieruchomości 

 
Budynek pawilonu turystycznego (Podhalanin) 

pow. zabudowy - 73,6 m2 

pow. użytkowa - 73,3 m2 
 

Budynek stacji trafo 
Zagospodarowanie terenu zielenią parkową oraz infrastrukturą o funkcji rekreacyjnej w tym basen 

zewnętrzny 

 
Opis zakresu Audytu Technicznego: 

 

1. Sprawdzenie, analiza i przedstawienie pisemnego raportu z przeprowadzonego audytu w zakresie 

dokumentacji formalno-prawnej właściciela w zakresie realizowanego procesu budowlanego, procedur 

planistycznych i budowlanych, decyzji administracyjnych. 

2. Sprawdzenie, analizę oraz przedstawienie pisemnego raportu z przeprowadzonego audytu w zakresie 

stanu umów na dostawy mediów i odbiór nieczystości, komentarz pod kątem zgodności z warunkami 

technicznymi, a w szczególności: 

a) energia elektryczna, 

b) woda i ścieki, 

c) gaz, 

d) odbiór odpadów, 

e) inne lub pozostałe umowy związane z dostawą mediów i odbiorem nieczystości. 

3. Sprawdzenie, analizę oraz przedstawienie pisemnego raportu z przeprowadzonego audytu w zakresie 

technicznej dokumentacji eksploatacyjnej, książki obiektu, protokołów przeglądów okresowych, 

wymaganych badań, w tym w szczególności dokumentacji obejmującej: 

a) Książki Obiektu Budowlanego, 

b) protokoły z rocznych i 5 – letnich kontroli obiektów budowlanych w oparciu o przepisy prawa 

budowlanego, w szczególności art. 62 Prawo Budowlane oraz innych wynikających z kart DTR lub 

innych inspekcji i zaleceń, 
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c) umowy z podmiotami utrzymania technicznego (przeglądy i serwis instalacji oraz urządzeń, 

monitorowanie), m. in. windy, drzwi i bramy ruchome, grodzie, zbiorniki/separatory, klapy 

dymowe i sprzęt/instalacje p.poż., sprzęt/instalacje BMS, sprzęt/instalacje elektryczne, 

sprzęt/instalacje sanitarne, w zakresie w jakim dotyczy, 

d) zidentyfikowanie oraz wskazanie ewentualnych braków w dokumentacji, bądź 

nieprzeprowadzenia obowiązkowych przeglądów oraz wskazanie usunięcia nieprawidłowości i 

zaleceń stwierdzonych w protokołach a także planowanych w późniejszym okresie. 

4. Sprawdzenie, analizę oraz przedstawienie pisemnego raportu z przeprowadzonego audytu w zakresie 

pozostałej dokumentacji dotyczącej Nieruchomości, w tym w szczególności: 

a) certyfikaty i atesty dla instalacji sygnalizacji wykrywania pożaru, instalacji tryskaczowej, SUG, 

instalacji DSO, oddymiania, ekspertyzy , plany ewakuacji, 

b) ekspertyzy techniczne i budowlane, 

c) odstępstwa od stosowania przepisów, 

d) aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

e) dokumentacja wydana przez konserwatora zabytków. 

5. Sprawdzenie, analizę oraz przedstawienie pisemnego raportu z przeprowadzonego Audytu w zakresie 

stanu technicznego Nieruchomości oraz jakości zarządzania technicznego, opis ogólny konstrukcji, 

instalacji, systemów i przyłączy, zestawienie usterek (z dokumentacją fotograficzną): 

a) konstrukcja (część nadziemna i podziemna), 

b) pokrycia dachowe, elewacje (w tym hydro- i termoizolacje), stolarka okienna, 

c) instalacje sanitarne wod.-kan., ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (parametry, wydajności, 

sposób sterowania, efektywność nawilżania, czystość kanałów, wykonane przeglądy i serwisy ), 

wody lodowej, ciepła technologicznego, węzła ciepłowniczego, węzła chłodu, instalacji 

freonowych, pompowni wody bytowo gospodarczej, pompowni ppoż., pompowni ścieków , 

separatorów ropopochodnych i tłuszczy gazu i wszystkich elementów instalacji i urządzeń 

inżynierii środowiska, w zakresie w jakim dotyczy, 

d) instalacje elektryczne (w tym rozdzielnie, agregaty, UPS, odgromowe, połączenia wyrównawcze), 

e) instalacje teletechniczne, kontrola dostępu i telewizja  

f) instalacje/urządzenia ppoż (SAP, DSO, SUG, oddymiania i napowietrzania, instalacja tryskaczowa  

i hydrantowa, oświetlenie awaryjne i kierunkowe), 

g) szachty instalacyjne (dostępność, wypełnienie), 

h) ocena warunków p.poż, dróg ewakuacyjnych, przegród przeciwpożarowych, 

i) materiały wykończeniowe na pow. ogólnodostępnych/wspólnych - w tym sufity podwieszane, 

podłogi, wykładziny (również w kontekście posiadania certyfikatów ppoż.), panele, glazura, ściany 

działowe, ślusarka aluminiowa i stolarka drzwiowa, 

j) materiały wykończeniowe na pow. pokoi hotelowych oraz na pow. sal konferencyjnych, jw. 

k) materiały wykończeniowe na pow. wszystkich kuchni, ich zaplecza oraz pow. socjalnej  

i magazynowej, jw. 

Opis zakresu prac dotyczący punktu 5: 

a) Ogólna analiza i ocena stanu technicznego substancji Nieruchomości w tym elewacji, pokrycia 

dachowego i stolarki/ślusarki otworowej, , 

b) Ocena stanu technicznego instalacji budynkowych oraz urządzeń (w szczególności objętych 

dozorem UDT), w tym instalacji elektrycznej wodno-kanalizacyjnej, , instalacji przeciwpożarowych  

c) Ocena stanu technicznego instalacji teleinformatycznych i elementów związanych z kontrolą 

dostępu, telewizji przemysłowej, SSWiN,  

d) Ocena warunków p.poż, dróg ewakuacyjnych, przegród przeciw pożarowych oraz systemu 

wczesnego ostrzegania na Nieruchomości, 

e) Ocena wymagań spełnianych przez Konserwatora Zabytków w zakresie utrzymania substancji 

zabytkowej. 
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6. Identyfikacja/oszacowanie kosztów związanych z utrzymaniem Nieruchomości, w tym 

koniecznych/potencjalnych remontów oraz modernizacji, 

a) określenie min. zakresu prac niezbędnych do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania 

Nieruchomości w ciągu pierwszego roku, kolejnych 5 lat oraz przez następnych 10 lat, 

b) określenie szacunkowych kosztów prac wymienionych w punkcie 6 a. 

7. Sprawdzenie i skomentowanie dokumentacji dotyczącej decyzji środowiskowej (o ile będzie konieczne) 

oraz konserwatora zabytków.. 

8. Ocena stanu technicznego infrastruktury naziemnej i ujawnionego stanu uzbrojenia działki. 

9. Rekomendacje dotyczące zidentyfikowanych ryzyk technicznych dla Zamawiającego. 

10. Analiza powinna zawierać konieczność poniesienia ewentualnych wydatków w perspektywie 

dostosowania obiektu do obowiązujących oraz przepisów których wejście w życie jest planowane lub 

potencjalnie rozważane, z zaznaczeniem tego faktu (szczególnie odnośnie zapewnienia norm 

środowiskowych). 

Wynikiem z przeprowadzonego audytu będą następujące opracowania: 
A. Raport końcowy z Audytu Technicznego, obejmujący zakres opisany w pkt. 1 – 10. 

B. Prognoza szacunkowych kosztów do poniesienia w ciągu pierwszego roku oraz w perspektywie 5 i 10 

lat, wynikająca z przeprowadzonych analiz. 

 


