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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja budynków remiz w miejscowości Ługi-Radły i Podłęże   na ternie gminy 

Przystajń” .Zakres  powyższego  opracowania  musi  być  rozpatrywany  łącznie  ze  sporządzonymi  

audytami energetycznymi  wykonanymi  w  czerwcu 2018    przez  Zielona - Energia.com Klimczyk, 

Fonfara.Sp.j. W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową niezbędną do wykonania 

termomodernizacji, uzyskać wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, zgłoszenia, itp. oraz 

wykonać roboty budowlane i instalacyjne w oparciu o opracowaną dokumentację projektową 

obejmującą swym zakresem prace przyjęte w audytach energetycznych polegający w szczególności na: 

Remiza Ługi Radły 

 Modernizacji i wymianie kotłowni węglowej na kocioł opalany biomasą (pellet) wraz z pełną 

automatyką i regulacją pogodową 

 Kompleksowej modernizacji i wymianie instalacji c.o  na terenie budynku remizy  wraz z 

wyposażeniem instalacji w regulację termostatyczną. Łącznie około 25 szt grzejników oraz 

nagrzewnic wodnych powietrza pracujących na potrzeby ogrzewania Sali wielofunkcyjnej  

 Ociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych budynku remizy 

 Wymianie stolarki drzwiowej i okiennej 

Celem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie min. następujących parametrów energetycznych 

budynku: 

1 
Max. współczynniki przenikania ciepła przez 

przegrody budowlane 

SZ 0,197  [W/m2∙K] 

PG Bez zmian 

STD 0,17 1 [W/m2∙K] 

Ok 0,1 [W/m2∙K] 

DZ 1,5   [W/m2∙K[ 

Brama Bez zmian 

2 

Sprawności składowe systemu ogrzewania 

Sprawność wytwarzania 90 % 

Sprawność przesyłania 96 % 

Sprawność regulacji i wykorzystania 88 % 

Sprawność akumulacji 93 % 

 
 
 



Program funkcjonalno-użytkowy „Termomodernizacja budynków remiz w miejscowości Ługi-Radły  

i Podłęże Szlacheckie  na ternie gminy Przystajń ” 

4 

 

3 

Charakterystyka energetyczna budynku 

Max. roczne zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

138,72 [GJ/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 

budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

196,19 [GJ/rok] 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania  na ciepło 

do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu grzewczego i przerw 

w ogrzewaniu) 

72,63 [kWh/(m2∙rok)] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania  na ciepło 

do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu) 

102,72 [kWh/(m2∙rok)] 

Tabela nr 1: Parametry energetyczne budynku dla stanu po modernizacji – remiza Ługi Radły 

 

Remiza Podłęże Szlacheckie 

 Modernizacji i wymianie kotłowni węglowej na kocioł opalany biomasą (pellet) wraz z pełną 

automatyką i regulacją pogodową 

 Montaż zaworów w termostatycznych wraz z głowicami na istniejących grzejnikach płytowych 

ok.15 sztuk wraz z regulacją instalacji c.o 

 Ociepleniu stropodachu części najstarszej i ścian zewnętrznych budynku remizy 

 Wymianie stolarki drzwiowej i okiennej 

Celem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie min. następujących parametrów energetycznych 

budynku: 

1 
Max. współczynniki przenikania ciepła przez 

przegrody budowlane 

SZ 

cz. najstarsza 
0,212  [W/m2∙K] 

SZ 

cz. środkowa 
0,213  [W/m2∙K] 

SZ 

cz. najnowsza 
0,205  [W/m2∙K] 

STD 0,16 [W/m2∙K] 
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cz. najstarsza 

STD 

cz. środkowa i 

najnowsza 

Bez zmian 

Brama Bez zmian 

PG Bez zmian 

Ok 0,1 [W/m2∙K] 

DZ 1,5   [W/m2∙K[ 

2 

Sprawności składowe systemu ogrzewania 

Sprawność wytwarzania 90 % 

Sprawność przesyłania 96 % 

Sprawność regulacji i wykorzystania 88 % 

Sprawność akumulacji 100 % 

3 

Charakterystyka energetyczna budynku 

Max. roczne zapotrzebowanie na ciepło do 

ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

117,95 [GJ/rok] 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 

budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 

155,13 [GJ/rok] 

 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania  na ciepło 

do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 

sprawności systemu grzewczego i przerw 

w ogrzewaniu) 

129,56 [kWh/(m2∙rok)] 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania  na ciepło 

do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu) 

170,40 [kWh/(m2∙rok)] 

Tabela nr 2: Parametry energetyczne budynku dla stanu po modernizacji – remiza Podłęże Szlacheckie 

 

Prace termomodernizacyjne mają na celu poprawę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych oraz 

poprawę sprawności systemu grzewczego w oparciu o kotły opalane biomasą. Przedmiotowe 

opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać prace 

budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. Przedstawiony program funkcjonalno – 
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użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji na kompleksową realizację 

zadania. 

 

Uwaga: 

Podane w PFU obmiary mają charakter orientacyjny i nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 

sprawdzenia zakresu prac na obiekcie przed złożeniem oferty przetargowej. 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

− zlecenie i umowa z Inwestorem, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 24 

września 2013 r poz. 1129 z póź.zm), 

− ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 

1529 z 2018 r. poz.12  z póź.zm 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015r poz. 1422 oraz 

Dz.U 2017 poz.2285  z póź. zm. 

− ustawa Prawo energetyczne Dz.U. 1997 nr 54 poz.348 tj. Dz.U.2018 poz.755 z póź.zm 

− rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 poz.462 z 

póź.zm 

− norma PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

− norma PN-B-02421.2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

− WTWiO Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe 

− inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania instalacji sanitarnych, 
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1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

 Wykonanie  wizji  lokalnej  i  inwentaryzacji  (konieczna  obecność  służb technicznych obiektu) 

na ternie remiz, 

 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych) ,  

 Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do 

wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, 

 Wykonanie prac budowlano - instalacyjnych w obiekcie czynnym, przy zminimalizowaniu 

niedogodności związanych z realizacją robót w tym m.in.: 

− wykonanie  robót  budowlano-instalacyjnych  na  podstawie  wykonanych projektów, 

polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła ciepła dla remizy 

w  miejscowości Ługi-Radły, 

− wykonanie  robót  budowlano-instalacyjnych  na  podstawie  wykonanych projektów, 

polegających na wymianie źródła ciepła oraz montażu zaworów termostatycznych dla 

remizy w  miejscowości Podłęże Szlacheckie, 

− wykonanie  robót  budowlano na  podstawie  wykonanych projektów, polegających na 

termomodernizacji przegród zewnętrznych i wymianie stolarki drzwiowej i okiennej dla 

przegród wskazanych w audytach energetycznych, 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie 

dokumentów związanych z oddaniem budynku do użytkowania   

 Sporządzenie  kalkulacji cen brutto dla następujących robót budowlanych objętych przedmiotowym 

opracowaniem, 

 Pełnienie nadzoru autorskiego, 

 Wykonanie świadectwa energetycznego dla budynków remiz po zakończeniu zadania wraz z 

obliczeniem sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby grzewcze 

przedmiotowych obiektów, 

 Wykazanie oczekiwanego, całościowego, efektu ekologicznego na poziomie co najmniej 

określonym poniżej: 
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Wielkość emisji zanieczyszczeń w tonach / rok 

Wyszczególnienie stan istniejący 
stan 

projektowany 
efekt / 

oszczędność efekt w % 
CO2 311,96103 0,00000 311,96103 100,00% 

pył PM10 0,57293 0,00667 0,56626 98,84 % 
 

Tabela 3 : Wartość efektu ekologicznego termomodernizacja budynku remizy Ługi-Radły 

 

Wielkość emisji zanieczyszczeń w tonach / rok 

Wyszczególnienie stan istniejący 
stan 

projektowany 
efekt / 

oszczędność efekt w % 
CO2 64,61141 0,00000 64,61141 100,00 % 

pył PM10 0,14052 0,00527 0,13525 96,25 % 
Tabela 4 : Wartość efektu ekologicznego termomodernizacja budynku remizy Podłęże Szlacheckie 

 

Dokumentacja projektowa  powinna:  

 Być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny 

zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu.  

 W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, urządzenia i 

technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

stosowania. Powinna przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, 

instrukcjach ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach 

technicznych.  

 Zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych przez 

osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w 

rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”).  

 Dokumentacja dla każdego z budynków powinna stanowić odrębne opracowanie. Zamawiający 

powinien otrzymać każdy element w dwóch egzemplarzach projekt wykonawczy i  w czterech 

egzemplarzach  projekt budowlany, w formie wydruków i jednym egzemplarzu w postaci 

elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być opatrzony numeracją i trwale 

spięty. 
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UWAGA: 

Zamawiający przed rozpoczęciem pac projektowych wymaga przedstawienia koncepcji  

rozwiązań  projektowych,  materiałowych  oraz  rodzajów  oraz  typów  urządzeń- wymagane 

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego 

 

1.4 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz. 1397 z poźn. zm.). Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62 poz. 627 z póź.  zm.)  oraz  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  

2010  r.  w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz. 1397 z poźn. zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż 

planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania 

technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 

obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie  będą  posiadać  

ważne  atesty lub  deklaracje  zgodności  z  obowiązującymi normami. Oddziaływanie realizacji 

inwestycji ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w  budynkach 

w czasie wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu  wskutek występowania 

zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych  (np.   

wiertarek)  i prac   budowlanych  (np.   przekuwanie  otworów  w ścianach, stropach, docieplenia 

przegród zewnętrznych itp.). To  niekorzystne  oddziaływanie  będzie  krótkotrwałe  i ustąpi  z 

chwilą  zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć 

chroniących środowisko. Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na 

środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii 

ze źródeł konwencjonalnych węgiel kamienny energią odnawialną w postaci energii z biomasy dla obu 

remiz.  

 

1.5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ługi-Radły znajduje się w przy ul. Leśnej 

1A na działce ew. nr 408/4.  
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Fot. Lokalizacja remizy Ługi-Radły 

 

 

Fot. Widok budynku remizy Ługi Radły 
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Obiekt zbudowany został  w latach 60/70-tych XX wieku w technologii murowanej tradycyjnej z cegły 

silikatowej kryty dachem czterospadowym opartym na drewnianych wiązarach kratowych. Budynek 

dwukondygnacyjny w części wschodniej trzykondygnacyjny. Do budynku prowadzą cztery wejścia, 

dwa od strony południowej (wejście z poziomu gruntu do kotłowni oraz wejście ewakuacyjne po 

schodach zewnętrznych na poziomie pierwszego piętra do sali wielofunkcyjnej) oraz dwa od strony 

północnej  usytuowane w północno wschodnim i północno zachodnim narożniku budynku. Ponadto w 

środkowej części budynku umieszczono garaż dla wozu bojowego zamykany bramą stalową 

dwuskrzydłową. 

  

Budynek posiada istniejące przyłącza oraz instalacje:  

- instalacje wody zimnej,  

- instalacje c.w.u,  

- instalacje kanalizacji sanitarnej  

- instalacje centralnego ogrzewania  

- instalacje elektryczne i teletechniczne  

Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni węglowej (miał).  Kotłownia zasila instalację c.o., 

c.w.u przygotowywana elektrycznie w oparciu o miejscowe podgrzewacze elektryczne. Zamontowany 

kocioł jest mocno wyeksploatowany, o obniżonej sprawności i dużej awaryjności.  

Parametry pracy instalacji: 80/60 st. C. Przewody – częściowo izolowane. Brak regulacji pogodowej. 

Instalacja c.o. – stalowa, w złym stanie; grzejniki bez zaworów termostatycznych, sala wielofunkcyjna 

ogrzewana w oparciu o nagrzewnice powietrza, sala klubowa na parterze w oparciu o kominek o niskiej 

sprawności.  

PARAMETR ILOŚĆ 

Powierzchnia zabudowy 292,62 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 530,60 m2 

Kubatura budynku 2303 m3 

Liczba kondygnacji 2 częściowo 3 

Liczba osób użytkujących budynek 9 

Sposób przygotowania ciepłej wody elektrycznie 

Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralnie w oparciu o kocioł na paliwo stałe 

(miał) 

Tabela nr 5. Parametry określające wielkość obiektu remizy Ługi-Radły 

Uwaga: 

Pozostałe dane znajdują się w załączonym audycie energetycznym. 
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Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu-Szlacheckim 26A, dz. ew. nr 414, 415/3 

miejscowość Podłęże Szlacheckie 

 

 

 

Fot. Lokalizacja remizy Podłęże-Szlacheckie 

 

 

 

Fot. Widok budynku remizy Podłęże-Szlacheckie 



Program funkcjonalno-użytkowy „Termomodernizacja budynków remiz w miejscowości Ługi-Radły  

i Podłęże Szlacheckie  na ternie gminy Przystajń ” 

13 

 

Budynek w rzucie o kształcie prostokąta o wymiarach 9, 28 x 32, 00 m. Budynek składający się z trzech 

części wznoszonych w różnym okresie, część najstarsza zachodnia wzniesiona w latach 60/70 - tych 

XX wieku w technologii murowanej tradycyjnej z cegły pełnej i kamienia wapiennego kryta dachem 

dwuspadowym opartym na drewnianych wiązarach kratowych, część środkowa z cegły pełnej kryta 

dachem dwuspadowym opartym na konstrukcji krokwiowej oraz ostatnio zrealizowana część wschodnia 

z pustaka szczelinowego MAX kryta dachem dwuspadowym na prefabrykowanych wiązarach 

kratowych. Budynek usytuowany na wzniesieniu ze spadkiem, kolejne części przesunięte względem 

siebie w pionie, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym. Wysokość 

kalenicy 5, 00 – 5, 80 m ponad poziomem gruntu. Do budynku prowadzą cztery wejścia wszystkie od 

strony południowej budynku: jedno skrajne usytuowane w południowo - zachodnim narożniku budynku 

prowadzące bezpośrednio do sali wielofunkcyjnej, drugie i trzecie usytuowane w połowie elewacji 

południowej budynku oraz czwarte usytuowane w branie rolowanej, prowadzące do garażu na wóz 

bojowy. 

Budynek posiada istniejące przyłącza oraz instalacje:  

- instalacje wody zimnej,  

- instalacje c.w.u,  

- instalacje kanalizacji sanitarnej  

- instalacje centralnego ogrzewania  

- instalacje elektryczne i teletechniczne  

Budynek zasilany jest w ciepło z własnej kotłowni węglowej (miał).  Kotłownia zasila instalację c.o., 

c.w.u przygotowywana elektrycznie w oparciu o miejscowe podgrzewacze elektryczne. Zamontowany 

kocioł jest mocno wyeksploatowany, o obniżonej sprawności i dużej awaryjności. Parametry pracy 

instalacji: 80/60 st. C. Instalacja c.o nowa w oparciu o grzejniki płytowe oraz nagrzewnice powietrza. 

Grzejniki bez zaworów termostatycznych.  Brak regulacji pogodowej. 
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 PARAMETR ILOŚĆ 

Powierzchnia zabudowy 296,96 m2 

Powierzchnia użytkowa budynku 252,90 m2 

Kubatura budynku 1357,11 m3 

Liczba kondygnacji 1 

Liczba osób użytkujących budynek 10 

Sposób przygotowania ciepłej wody elektrycznie 

Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralnie w oparciu o kocioł na paliwo stałe 

(miał) 

Tabela nr 6. Parametry określające wielkość obiektu remizy Podłęże-Szlacheckie 

 

Uwaga: 

Pozostałe dane znajdują się w załączonym audycie energetycznym. 

 

1.6 AUDYT ENERGETYCZNY 

 

Dla  budynków remiz  objętych niniejszym  opracowaniem   sporządzono  w  czerwcu 2018  audyty 

energetyczny, z których wynika, że:  

− przegrody  zewnętrzne  dla budynku remizy w miejscowości Ługi-Radły i Podłęże-Szlacheckie 

nie  spełniają    wymogów  WT2018  opublikowanych w    rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 zm. 

Dz.U.2017.2285), 

− drzwi oraz stolarka okienna dla budynków remiz -  nie  spełniają  obecnych  wymogów  WT2018  

opublikowanych w    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm. (Dz. 

U. z 2015r., poz. 1422 zm. Dz.U.2017.2285), 

− system grzewczy – posiada niską sprawność wytwarzania energii cieplnej 

W związku z powyższym należy wprowadzić usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez  

przenikanie przez przegrody budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu 

budynku remizy w miejscowości Ługi-Radły oraz ścian zewnętrznych i stropodachu w części najstarszej 

dla budynku remizy w miejscowości Podłęże-Szlacheckie, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w 

budynkach remiz . W celu poprawy sprawności wytwarzania należy wymienić istniejące źródła ciepła  

w budynkach remiz na kotły opalane biomasą z automatycznym podawaniem paliwa. Dodatkowo w 
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budynku remizy Ługi-Radły należy wymienić instalację c.o, a w budynku remizy Podłęże Szlacheckie  

istniejące grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne.  

Minimalne  moce  źródła ciepła  dla budynku remizy Ługi-Radły 40 kW, dla budynku Podłęże 

Szlacheckie 25 kW. 

 

Uwaga:  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla stanu po 

dociepleniu przegród i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i na ich  podstawie dokonać ostatecznego 

dobory mocy źródła ciepła. 

 

Zakres robót planowanych w ramach termomodernizacji dla budynku remizy Ługi-Radły:  

− docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne do ocieplenia warstwą styropianu, 

stan techniczny  średni,  w  miejscach  zarysowania  muru  oraz  spękań  przed  ociepleniem  

dokonać niezbędnych napraw)- grubość warstwy docieplenia min.18 cm;  

−   docieplenie stropodachu wełną mineralną wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego -

wymagana grubość warstwy izolacji termicznej min. 20 cm;  

− montaż technologii kotłowni w miejscu istniejącej kotłowni  –  kocioł na biomasę o  min. moc 

kotła 40 kW  

− wymiana systemu grzewczego w budynku: wymiana instalacji c.o., montaż urządzeń 

sterujących, zaworów regulacyjnych i termostatycznych, regulacja instalacji;  

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o współczynnikach zgodnych z audytem energetycznym 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie grubości izolacji przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o 

lepszych parametrach aniżeli określone w audycie i osiągnięciu współczynnika przenikania ciepła 

przegród zewnętrznych na poziomie co najmniej podanym w audycie energetycznym. W przypadku gdy 

na etapie realizacji będzie możliwość wykonania docieplenia stropodachu bez konieczności wykonania 

sufitu podwieszanego Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, przy czym Wykonawca winien 

wykonać docieplenie na całości powierzchni stropodachu, otrzymując zakładany współczynnik  

przenikania ciepła. 

 

 

 

 

 



Program funkcjonalno-użytkowy „Termomodernizacja budynków remiz w miejscowości Ługi-Radły  

i Podłęże Szlacheckie  na ternie gminy Przystajń ” 

16 

 

Zakres robót planowanych w ramach termomodernizacji dla budynku remizy Podłęże-

Szlacheckie:  

− docieplenie przegród zewnętrznych (ściany zewnętrzne do ocieplenia warstwą styropianu, 

stan techniczny  średni,  w  miejscach  zarysowania  muru  oraz  spękań  przed  ociepleniem  

dokonać niezbędnych napraw)- grubość warstwy docieplenia min.16 cm;  

−   docieplenie stropodachu wełną mineralną w części najstarszej  -wymagana grubość warstwy 

izolacji termicznej min. 18 cm;  

− montaż technologii kotłowni w miejscu istniejącej kotłowni  –  kocioł na biomasę o  min. moc 

kotła 25 kW  

− montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach ;  

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o współczynnikach zgodnych z audytem energetycznym 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie grubości izolacji przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o 

lepszych parametrach aniżeli określone w audycie i osiągnięciu współczynnika przenikania ciepła 

przegród zewnętrznych na poziomie co najmniej podanym w audycie energetycznym.  

 

1.7 OGÓLNE WŁAŚCIWOSCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU 

 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiektach, w trakcie sezonu 

grzewczego, parametrów normatywnych i temperatur. Automatyka sterująca pracą instalacji c.o. musi 

pozwalać na obniżenie temperatur w pomieszczeniach w okresie ich nie używania.    

 

1.7.1 Szczegółowe właściwości funkcjonalno 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiektach po zrealizowaniu przedmiotu 
zamówienia: 
 

-     temperatury w sezonie grzewczym w godzinach użytkowania obiektu :   

-    pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w 

sposób ciągły pracy fizycznej :          20 st. C  

 

-    pomieszczenia w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi  okryciach   

zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojące:      16 st. C 
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− pomieszczenia w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, 

znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku 

energetycznym powyżej 300 W:        12 st. C 

− przegrody budowlane po termomodernizacji mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej 

na poziomie min. wartości podanych w audycie energetycznym wymogów.   

 

1.8 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

INSTALACJI I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU REMIZY ŁUGI - 

RADŁY 

 

1.8.1 Architektura  

1.8.1.1 Podstawowy zakres prac termomodernizacyjnych  

 

 OCIEPLENIE STROPODACHU  – łącznie ok. 390 m2 
 

Stropodach należy ocieplić warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm, i współczynniku przewodzenia 

λ=0,035 W/m*K, tak aby osiągnąć zakładany współczynnik  przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane wskazany w audycie energetycznym. Z uwagi na trudności w montażu na całej powierzchni 

stropodachu izolacji termicznej istnieje konieczność wykonania sufitu podwieszanego celem 

możliwości równomiernego położenia izolacji termicznej. W przypadku możliwości na etapie realizacji 

rozłożenia w istniejącej przestrzeni jednakowej grubości izolacji Zamawiający dopuszcza możliwość 

rezygnacji z położenia sufitu podwieszanego, przy czym Wykonawca musi wykonać izolację szczelną 

na całej powierzchni zapewniając dla całej przegrody co najmniej współczynnik określony w audycie 

energetycznym. Zamawiający oczekuje zastosowania kompleksowego systemu izolacji termicznej, tak 

aby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła min. U=0,171 W/m2K . 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  mniejszej  grubości  izolacji,  o  ile zapewni to 

uzyskanie współczynnika U o wartości min. przedstawionej w audycie energetycznym. 

Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związane są: montaż sufitu podwieszanego. 

 

 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – łącznie ok. 638,46 m2 

Przed  wykonaniem  docieplenia  należy  dokonać  oceny  stanu  technicznego  przegród i w razie 

konieczności naprawić wszelkie uszkodzenia i pęknięcia elewacji. Należy  zaprojektować  i wykonać 

ocieplenie elewacji metodą „lekką mokrą” z ociepleniem ze styropianu i tynkiem silikonowym  w  

kolorystyce  uzgodnionej  z  Zamawiającym.  Ściany  należy  doprowadzić  do  stanu  zgodnego  z  

przepisami  odnośnie  izolacyjności  termicznej poprzez docieplenie budynku warstwą styropianu o 
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grubości wynikającej z Audytu Energetycznego, uzyskując  współczynnik  przenikania  ciepła  nie  

większy  niż  U<0,197  W/m2K,  a  następnie  wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, 

a w części cokołowej – tynku mozaikowego. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  

mniejszej  grubości  styropianu,  o  ile zapewni to uzyskanie współczynnika U o wartości min. 

przedstawionym w audycie energetycznym. W pierwszej kolejności  należy  zastosować  odpowiedni  

preparat  gruntujący,  zgodnie  z  instrukcją  stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Ocieplenie 

ścian należy wykonać przy użyciu styropianu samogasnącego w sposób systemowy (np. ATLAS, 

BOLIX, BAUMIT, CERESIT itp). Docieplenie ścian powyżej cokołu należy rozpocząć od przykręcenia 

systemowej  listwy  startowej.  Płyty  styropianowe  należy  mocować  stosując  klej  systemowy i 

odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie łączniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i 

rozmieszczeniu  łączników  powinien  zawierać  projekt  techniczny  ocieplenia  budynku.  Liczba 

łączników  nie  może  być  mniejsza  niż  4  szt./m2  powierzchni  elewacji.  Przy  narożnikach  budynku 

w tzw.  strefie  narożnej  wymagane  jest  zwiększenie  liczby  łączników.  Do ocieplenia ościeży należy 

stosować płyty styropianowe o grubości nie mniejszej niż 2 cm. Zabezpieczenie narożników ościeży 

drzwiowych i okiennych oraz innych krawędzi należy wykonać z kątowników aluminiowych 25x25x0,5 

mm wtopionych w świeżą zaprawę.  Ostateczną kolorystykę tynku należy ustalić na etapie sporządzania 

dokumnetacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związane są: demontaż i montaż (ewentualnie 

wymiana) instalacji odgromowej na dachu oraz wymiana obróbek blacharskich krawędziowych. 

 

 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  – łącznie ok. 67,86 m2 

Okna należy wymienić na nowe z PCV o następujących parametrach:  

− okno o współczynniku przenikania ciepła – U=1,1 W/m2*K;  

− okna bardzo szczelne (a < 0,3) z nawiewnikami powietrza higrosterowanymi;  

− izolacyjność akustyczna: Rw < 35 dB;  

− klasa wodoszczelności: min. 5A;  

− kolor: biały.  

Parapety:  

− wewnętrzne – komorowe, wykonane z PCV, w kolorze białym;  

− zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej, z listwami PCV po bokach.   

Ostateczny wygląd okien i parapetów należy ustalić na etapie sporządzania dokumnetacji projektowej 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  – łącznie ok. 6,87 m2 

Projektuje  się  kompleksową  wymianę  starej  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  na  nową  z  PCV 

o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 1,5 W/ m2*K. Drzwi przeszklone o 

wymiarach jak istniejące, ocieplane. Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3). Ostateczny wygląd drzwi 

ustalić z Zamawiającym na etapie sporządzania projektu wykonawczego. 

 

1.8.2 Instalacje dla budynku remizy Ługi-Radły 

Zakres projektowania i wykonania instalacji: modernizacja systemu grzewczego– wymiana źródła 

ciepła i instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz nagrzewnicami powietrza. Oczekiwana całkowita 

sprawność systemu grzewczego winna wynosić min. η = 0,71 z uwzględnieniem przerw w ogrzewaniu. 

 
1.8.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem ciepła  dla całego obiektu będzie nowoprojektowana kotłownia, której źródłem będzie 

kotłownia na biomasę (pellet). W zakresie instalacji c.o modernizacji podlegać będą wszystkie rurociągi  

instalacji c.o. wraz z izolacją i odpowiednią armaturą w obrębie obiektu remizy.  W ramach modernizacji 

należy wymienić istniejące  przewody  na  odpowiednie  rurociągi  stalowe w systemie zaciskowym  

wraz  z  izolacją  według obowiązujących przepisów. Istniejące  grzejniki    należy  wymienić  na  nowe  

płytowe  stalowe, z zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi. Salę wielofunkcyjną należy 

ogrzać w oparciu o wodne nagrzewnice powietrza z automatyką. Przed rozpoczęciem prac należy 

wykonać projekt instalacji c. o. i  w oparciu o wykonane obliczenia zapotrzebowania na ciepło 

sporządzone dla stanu po termomodernizacji przegród zewnętrznych dokonać doboru elementów 

składowych instalacji c.o. Instalację c.o. należy  wykonać jako instalację wodną, systemu zamkniętego, 

dwururową, pompową z rozdziałem dolnym z rur stalowych w systemie zaciskowym. Zaleca się 

prowadzenie instalacji c.o w sposób zapewniający wydzielenie obiegów grzewczych osobno dla 

instalacji zasilania nagrzewnic powietrza, grzejników zasilających magazyny i garaż oraz pozostałe 

pomieszczenia. Należy przyjąć grzejniki stalowe płytowe. Każdy element grzejny należy wyposażyć w 

zawór termostatyczny i zawór powrotny odcinający. Wszystkie instalacje muszą być wyposażone w 

armaturę odcinającą i regulacyjną jak również muszą posiadać odpowiednie opomiarowanie. Jako 

pozostałą armaturę  i osprzęt instalacji c. o. zaleca się stosować zawory regulacyjne ręczne lub 

automatyczne z króćcami spustowo-pomiarowymi.  Przedmiotową instalację należy wykonać w oparciu 

o przeprowadzoną wizję lokalną, rozeznanie obiektu oraz przeznaczenie użytkowe poszczególnych 

pomieszczeń. Instalację prowadzić po wierzchu ścian w większości po trasach istniejących. W 

miejscach wskazanych przez Inwestora zastosować obudowę rurociągów rozprowadzających w 

systemie karton-gips. Instalację należy wyregulować i dostosować do zapotrzebowanie na ciepło 
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budynku  po wykonaniu działań termomodernizacyjnych. Instalacja  centralnego  ogrzewania  powinna  

przy  zgodnej  z  Polską  Normą obliczeniowej temperaturze zewnętrznej zapewnić w ogrzewanych 

pomieszczeniach kompleksu budynków obliczeniowe  temperatury  wewnętrzne  zgodnie  z  tabelą  

zawartą w §134 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z póź, zm. w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. Rurociągi, 

izolacja i armatura zmodernizowanych instalacji powinna być zgodna z prawnie  obowiązującymi  

wymaganiami,  w  szczególności  dotyczących spełnienia  warunków  izolacyjności  cieplnej  zawartych  

w  Warunkach  

Technicznych. 

W ramach prac dotyczących wykonania instalacji c.o należy wykonać m.in: 

− demontaż  wszystkich  przewodów  prowadzonych  instalacji c.o, 

− demontaż istniejących grzejników z zaworami,   

− demontaż gałązek grzejnikowych, 

− wykonanie  poziomych  przewodów  rozdzielczych  instalacji  c.o.,  pionów,  

− gałązek grzejnikowych, i rurociągów zasilających nagrzewnice wodne 

− wykonanie  poziomych  przewodów  rozdzielczych  instalacji  c.o.,  pionów, gałązek 

grzejnikowych, 

− montaż  armatury  odcinającej,  regulacyjnej  i  pomiarowej  (temperatura maksymalna 90°C, 

ciśnienie maksymalne 10 bar),    

− zaizolowanie  przewodów  rozprowadzających  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,   

− montaż  grzejników  stalowych  płytowych  w kolorze białym (temperatura maksymalna 110°C, 

ciśnienie maksymalne 10 bar) z zaworami termostatycznymi prostymi i zaworami 

grzejnikowymi powrotnymi odcinającymi, 

− montaż nagrzewnic wodnych powietrza wraz z pełną automatyką, 

− wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 

− wykonanie izolacji przewodów, 

− przygotowanie instalacji do odbiorów częściowych i końcowych, 

− wykonanie robót poinstalacyjnych budowlanych polegających na wypełnieniu bruzd, otworów, 

malowaniu tła grzejników, robotach malarskich oraz uzupełnienie okładzin ściennych i 

podłogowych w obrębie robót instalacyjnych, 

− wywózkę i utylizacje materiałów z rozbiórki, 

− wykonanie prób szczelności na zimno i na gorąco, 

− czynności serwisowe i  obsługa okresu  gwarancji (po pierwszym okresie grzewczym wykonanie 

korekty regulacji hydraulicznej instalacji c.o.). 
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1.8.2.2 Kotłownia na biomasę (pellet) 

 
Przewiduje się modernizację  kotłowni   w oparciu o automatyczny  kocioł  opalany biomasą drzewną  

o mocy  min.40 kW. Sprawność kotła powyżej 90%. Należy zastosować kocioł trójciągowy stalowy z 

automatycznym systemem spalania pelletu. Konstrukcja wymiennika w technologii płomieniówkowej. 

Płomieniówkowa część wymiennika oddzielona od komory paleniskowej płaską przegrodą wodną 

wykonaną z profili zamkniętych. Kocioł powinien posiadać modulowany palnik pelletowy z 

automatycznym zapłonem i wewnętrznym systemem do usuwania szlaki z wnętrza komory 

paleniskowej palnika. Palnik pelletowy wyposażony w element do kontroli stanu pracy oraz czujnik 

temperatury. Objętość zasobnika min. 280 dm3 . Zbiornik malowany proszkowo. Praca kotła winna być 

kontrolowana przez regulator, który sterować będzie pracą palnika oraz podstawowym układem 

hydraulicznym. Kocioł należy wyposażyć w układ automatyki pogodowej oraz system komunikacji 

GSM lub Internet. Wymagany zakres mocy min. 12-40 kW. Maksymalna temperatura pracy 85 oC. W 

przypadku montażu kotła w systemie zamkniętym projektowany układ należy wyposażyć w urządzenie 

do odprowadzenia nadmiaru ciepła. W przypadku pracy kotła w systemie otwartym należy oddzielić go 

od projektowanej instalacji grzewczej za pomocą płytowego wymiennika ciepła o określonej mocy 

celem zamknięcia układu centralnego ogrzewania. Kocioł należy zabezpieczyć przed zbyt niską 

temperaturą powrotu. W kotłowni wykonać niezbędną wentylację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, prace w zakresie instalacji wody, kanalizacji konieczne do prawidłowej pracy technologii 

kotłowni. W kotłowni należy wyodrębnić min. 2 obiegi grzewcze, dodatkowo w celu pomiaru ilości 

wyprodukowanej energii należy zamontować ultradźwiękowy licznik ciepła lub inny układ pozwalający 

na pomiar wyprodukowanej energii cieplnej z projektowanego kotła., Technologia kotłowni winna 

zostać wykonana w sposób kompleksowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami. Ze względu na specyfikę paliwa i proces spalania kocioł winien pracować w warunkach 

nominalnej mocy w układzie ze zbiornikiem akumulacji ciepła. Powyższe rozwiązanie   pozwoli 

utrzymać pracę kotła w optymalnych warunkach mocy znamionowej i utrzymać właściwą temperaturę 

powrotu, co w efekcie da nominalną trwałość pracy urządzenia.  Akumulacja ciepła w zbiorniku 

buforowym,  pozwali na jego racjonalne wykorzystanie w dłuższym okresie, stosownie do 

zapotrzebowania.  Biomasa w kotle spalana będzie w układzie technologii automatycznej rozpoczynając 

od podawania paliwa, aż do układu odprowadzenia spalin i popiołu. Wszelkie  procesy   związane z  

wytwarzaniem ciepła  odbywać  się będą  automatycznie  poczynając od automatycznego  zapłonu,  

poprzez  system do usuwania szlaki z wnętrza komory,  jak  również  wygaszanie w  okresie braku 

zapotrzebowania  ciepła w systemie.   
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UWAGA: 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować w całości istniejącą kotłownię, a pomieszczenie 

odnowić w zakresie niezbędnym do zabudowy kotła.  

    

1.9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

INSTALACJI I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA BUDYNKU REMIZY PODŁĘŻE-

SZLACHECKIE 

 

1.9.1 Architektura  

1.9.1.1 Podstawowy zakres prac termomodernizacyjnych  

 

 OCIEPLENIE STROPODACHU CZĘŚĆ NAJSTARSZA  – łącznie ok. 176,40 m2 
 

Stropodach należy ocieplić warstwą wełny mineralnej o gr. 18 cm i współczynniku przewodzenia 

λ=0,035 W/m*K, tak aby osiągnąć zakładany współczynnik  przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane wskazany w audycie energetycznym. Z uwagi na trudności w montażu na całej powierzchni 

stropodachu izolacji termicznej istnieje konieczność wykonania sufitu podwieszanego celem 

możliwości równomiernego położenia izolacji termicznej. W przypadku możliwości na etapie realizacji 

rozłożenia w istniejącej przestrzeni jednakowej grubości izolacji Zamawiający dopuszcza możliwość 

rezygnacji z położenia sufitu podwieszanego, przy czym Wykonawca musi wykonać izolację szczelną 

na całej powierzchni zapewniając dla całej przegrody co najmniej współczynnik określony w audycie 

energetycznym. Zamawiający oczekuje zastosowania kompleksowego systemu izolacji termicznej, tak 

aby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła min. U=0,160 W/m2K . 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  mniejszej  grubości  izolacji,  o  ile zapewni to 

uzyskanie współczynnika U o wartości min. przedstawionej w audycie energetycznym. 

Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związane jest: montaż sufitu podwieszanego 

 

 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – łącznie ok. 423,06 m2 

Przed  wykonaniem  docieplenia  należy  dokonać  oceny  stanu  technicznego  przegród i w razie 

konieczności naprawić wszelkie uszkodzenia i pęknięcia elewacji. Należy  zaprojektować  i wykonać 

ocieplenie elewacji metodą „lekką mokrą” z ociepleniem ze styropianu i tynkiem silikonowym  w  

kolorystyce  uzgodnionej  z  Zamawiającym.  Ściany  należy  doprowadzić  do  stanu  zgodnego  z  

przepisami  odnośnie  izolacyjności  termicznej poprzez docieplenie budynku warstwą styropianu o 

grubości wynikającej z Audytu Energetycznego, uzyskując  współczynnik  przenikania  ciepła  nie  

większy  niż  U=0,212  , U=0,213, U= 205  W/m2K odpowiednio dla ścian cz. najstarsza, środkowa i 

najnowsza,  a  następnie  wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, a w części cokołowej 
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– tynku mozaikowego. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  mniejszej  grubości  

styropianu,  o  ile zapewni to uzyskanie współczynnika U o wartości min. przedstawionym w audycie 

energetycznym. W pierwszej kolejności  należy  zastosować  odpowiedni  preparat  gruntujący,  zgodnie  

z  instrukcją  stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Ocieplenie ścian należy wykonać przy użyciu 

styropianu samogasnącego w sposób systemowy (np. ATLAS, BOLIX, BAUMIT, CERESIT itp). 

Docieplenie ścian powyżej cokołu należy rozpocząć od przykręcenia systemowej  listwy  startowej.  

Płyty  styropianowe  należy  mocować  stosując  klej  systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane 

w systemie łączniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu  łączników  powinien  

zawierać  projekt  techniczny  ocieplenia  budynku.  Liczba łączników  nie  może  być  mniejsza  niż  4  

szt./m2  powierzchni  elewacji.  Przy  narożnikach  budynku w tzw.  strefie  narożnej  wymagane  jest  

zwiększenie  liczby  łączników.  Do ocieplenia ościeży należy stosować płyty styropianowe o grubości 

nie mniejszej niż 2 cm. Zabezpieczenie narożników ościeży drzwiowych i okiennych oraz innych 

krawędzi należy wykonać z kątowników aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w świeżą zaprawę.  

Ostateczną kolorystykę tynku należy ustalić na etapie sporządzania dokumnetacji projektowej po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związane są: demontaż i montaż (ewentualnie 

wymiana) instalacji odgromowej na dachu oraz wymiana obróbek blacharskich krawędziowych. 

 

 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  – łącznie ok. 10,01 m2 

Okna należy wymienić na nowe z PCV o następujących parametrach:  

− okno o współczynniku przenikania ciepła – U=1,1 W/m2*K;  

− okna bardzo szczelne (a < 0,3) z nawiewnikami powietrza higrosterowanymi;  

− izolacyjność akustyczna: Rw < 35 dB;  

− klasa wodoszczelności: min. 5A;  

− kolor: biały.  

Parapety:  

− wewnętrzne – komorowe, wykonane z PCV, w kolorze białym;  

− zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej, z listwami PCV po bokach.   

Ostateczny wygląd okien i parapetów należy ustalić na etapie sporządzania dokumnetacji projektowej 

po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ  – łącznie ok. 8,45 m2 

Projektuje  się  kompleksową  wymianę  starej  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  na  nową  z  PCV 

o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 1,5 W/ m2*K. Drzwi przeszklone o 

wymiarach jak istniejące, ocieplane. Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3). Ostateczny wygląd drzwi 

ustalić z Zamawiającym na etapie sporządzania projektu wykonawczego. 

 

1.9.2 Instalacje dla budynku remizy Podłęże -Szlacheckie 

Zakres projektowania i wykonania instalacji: modernizacja systemu grzewczego– wymiana źródła 

ciepła wraz z montażem zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi gazowymi na 

istniejących grzejnikach płytowych oraz wyregulowanie instalacji c.o. Oczekiwana całkowita 

sprawność systemu grzewczego winna wynosić min. η = 0,76 z uwzględnieniem przerw w ogrzewaniu. 

 
1.9.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem ciepła  dla całego obiektu będzie nowoprojektowana kotłownia, której źródłem będzie 

kotłownia na biomasę (pellet). W zakresie modernizacji instalacji c.o należy zamontować zawory 

termostatyczne z głowicami gazowymi dla każdego grzejnika oraz wyregulować instalację 

dostosowując jej pracę do stanu po termomodernizacji budynku.   

W ramach prac dotyczących wykonania instalacji c.o należy wykonać m.in: 

− montaż  zaworów termostatycznych wraz z głowicami,    

− wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 

− wykonanie prób szczelności na zimno i na gorąco, 

− czynności serwisowe i  obsługa okresu  gwarancji (po pierwszym okresie grzewczym wykonanie 

korekty regulacji hydraulicznej instalacji c.o.). 

 

1.9.2.2 Kotłownia na biomasę (pellet) 

 
Przewiduje się modernizację  kotłowni   w oparciu o automatyczny  kocioł  opalany biomasą drzewną  

o mocy  min.25 kW. Sprawność kotła powyżej 90%. Należy zastosować kocioł trójciągowy stalowy z 

automatycznym systemem spalania pelletu. Konstrukcja wymiennika w technologii płomieniówkowej. 

Płomieniówkowa część wymiennika oddzielona od komory paleniskowej płaską przegrodą wodną 

wykonaną z profili zamkniętych. Kocioł powinien posiadać modulowany palnik pelletowy z 

automatycznym zapłonem i wewnętrznym systemem do usuwania szlaki z wnętrza komory 

paleniskowej palnika. Palnik pelletowy wyposażony w element do kontroli stanu pracy oraz czujnik 

temperatury. Objętość zasobnika min. 280 dm3 . Zbiornik malowany proszkowo. Praca kotła winna być 

kontrolowana przez regulator, który sterować będzie pracą palnika oraz podstawowym układem 
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hydraulicznym. Kocioł należy wyposażyć w układ automatyki pogodowej oraz system komunikacji 

GSM lub Internet. Wymagany zakres mocy min. 8-25 kW. Maksymalna temperatura pracy 85 oC. W 

przypadku montażu kotła w systemie zamkniętym projektowany układ należy wyposażyć w urządzenie 

do odprowadzenia nadmiaru ciepła. W przypadku pracy kotła w systemie otwartym należy oddzielić go 

od projektowanej instalacji grzewczej za pomocą płytowego wymiennika ciepła o określonej mocy 

celem zamknięcia układu centralnego ogrzewania. Kocioł należy zabezpieczyć przed zbyt niską 

temperaturą powrotu. W kotłowni wykonać niezbędną wentylację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, prace w zakresie instalacji wody, kanalizacji konieczne do prawidłowej pracy technologii 

kotłowni. W celu pomiaru ilości wyprodukowanej energii należy zamontować ultradźwiękowy licznik 

ciepła lub inny układ pozwalający na pomiar wyprodukowanej energii cieplnej z projektowanego kotła. 

Technologia kotłowni winna zostać wykonana w sposób kompleksowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami. Biomasa w kotle spalana będzie w układzie technologii 

automatycznej rozpoczynając od podawania paliwa, aż do układu odprowadzenia spalin i popiołu. 

Wszelkie  procesy   związane z  wytwarzaniem ciepła  odbywać  się będą  automatycznie  poczynając 

od automatycznego  zapłonu,  poprzez  system do usuwania szlaki z wnętrza komory,  jak  również  

wygaszanie w  okresie braku zapotrzebowania  ciepła w systemie.   

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować w całości istniejącą kotłownię, a pomieszczenie 

odnowić w zakresie niezbędnym do zabudowy kotła.  

                     

2. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
2.1  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE URZĄDZEŃ I INSTALACJI 

TECHNOLOGICZNYCH 

Minimalne wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać zastosowane urządzenia instalacji 

grzewczej: 

a) Kotły na biomasę: 
 
Minimalne  parametry    wymagane  dla   projektowanego  kotła  40 kW : 
 
Montaż kotła wodnego  na  pellet  o mocy min. 40kW - 1 sztuka o parametrach wymienionych poniżej 
lub co najmniej równoważnych: 

 
• konstrukcja wymiennika: płomieniówkowa 
• kocioł stalowy, trójciągowy 
• komora paleniskowa oddzielona od części płomieniówkowej płaską przegrodą 
• palnik pelletowy modulowany z automatycznym zapłonem i wew. systemem do usuwania szlaki z 

wnętrza komory paleniskowej palnika 
• wyposażenie palnika: fotoelement do kontroli stanu pracy, czujnik temperatury 
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• sprawność powyżej 90% 
• zakres mocy 12-40 kW 

• maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż 85ºC, 
• objętość zasobnika min. 280 dm3 
• wielkość kotła o  wymiarach  możliwych do zabudowy w  istniejącym  pomieszczeniu  kotłowni   z  

uwzględnieniem   stref  serwisowych zaproponowanych urządzeń, 
• kocioł musi posiadać świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących ochrony 
środowiska dla 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 

 
 

Minimalne  parametry    wymagane  dla   projektowanego  kotła  25 kW: 
 

Montaż kotła wodnego  na  pellet  o mocy min. 25 kW - 1 sztuka o parametrach wymienionych poniżej 
lub co najmniej równoważnych: 

 
• konstrukcja wymiennika: płomieniówkowa 
• kocioł stalowy, trójciągowy 
• komora paleniskowa oddzielona od części płomieniówkowej płaską przegrodą 
• palnik pelletowy modulowany z automatycznym zapłonem i wew. systemem do usuwania szlaki z 

wnętrza komory paleniskowej palnika 
• wyposażenie palnika: fotoelement do kontroli stanu pracy, czujnik temperatury 
• sprawność powyżej 90% 
• zakres mocy 8-25 kW 

• maksymalna temperatura pracy kotła nie mniejsza niż 85ºC, 
• objętość zasobnika min. 280 dm3 
• wielkość kotła o  wymiarach  możliwych do zabudowy w  istniejącym  pomieszczeniu  kotłowni, 
• kocioł musi posiadać świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących ochrony 
środowiska dla 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 

 

 

 

UWAGA: 

 
Na potwierdzenie parametrów zaproponowanej technologii kotła należy dołączyć do oferty karty 

katalogowe kotłów potwierdzające minimalne parametry opisane powyżej oraz świadectwo 
potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska dla 5 klasy zgodnie z normą PN-
EN 303-5:2012 
 

b) Właściwości materiałów do stosowania w ramach modernizacji dla instalacji c.o.: 

• Rurociągi – rury ze stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) w 

systemie zaciskowym 

• Izolacja z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej, lub  pianki  poliuretanowej  o 

grubości według Warunków Technicznych.  

• Armatura  odcinająca:  zawory  kulowe  gwintowane  /  kołnierzowe  PN1,0 MPa, do średnicy 

DN 50, od średnicy DN 65 zawory kulowe kołnierzowe lub  przepustnice  odcinające  PN  1,0  

MPa;  przepustnice z uszczelnieniem metalowym lub elastomerowym  

• Zawory regulacyjne PN 1,0 MPa   
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• Zawory równoważące PN 1,0 MPa   

• Grzejniki stalowe płytowe PN 1,0 MPa;  

• Nagrzewnice wodne z konsolą montażową wraz z pełną automatyką o maksymalnej 

temperaturze czynnika grzewczego 130oC  i ciśnieniu roboczym 1,6 MPa 

• Zestawy  przyłączeniowe  do  grzejników,  armatura  grzejnikowa  publiczna 1,0 MPa 

• Zawory termostatyczne z nastawą wstępną wyposażone w głowice gazowe z zabezpieczeniem 

przeciw zamarzaniu, organicznie i blokowanie zakresu regulacji temperatury. Odcięcie głowicy w pozycji 

"0"   

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 
3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo 

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.290 z późn. zm), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga od wykonawcy opracowania 

i przedłożenia do oceny dokumentacji projektowych. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do 

proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. W trakcie 

procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne instrukcje obsługi 

zainstalowanych urządzeń i aparatury. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca zapewni co najmniej: 

- środki pierwszej pomocy, 
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- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, 

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, sprzęt p.poż, 

- łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją. 

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.  

 

Ochrona przeciwpożarowa:  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 

Zaplecze budowy: 

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i 

czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do 

przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

 
 
3.2 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 

 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  

podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę kontraktową. W  miejscach  

przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub  wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
 

3.3 WARUNKI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 

inspektora nadzoru.  Wszystkie prace termomodernizacyjne winny zostać wykonane zgodnie ze 

specyfikacją danego systemu dopuszczonego do stosowania. Wszystkie prace dociepleniowe powinno 

się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli temperaturze od +5 do 25° przy 

bezdeszczowej pogodzie. 

Na etapie wykonywania robót wymaga się od Wykonawcy co najmniej:  

1)  Konsultacji  roboczych  z  Zamawiającym  oraz  stawiennictwa  na  każde wezwanie  Inspektora 

Nadzoru  lub  Zamawiającego  w  celu  uściślenia przyjętych  rozwiązań  projektowych,  standardu  

wykończenia  i wyposażenia.  
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2)  Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie  

max do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.  

3)  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przyjęcia  odpowiedzialności  od następstw i za wynik 

działalności w zakresie:  

− organizacji robót,  

− zabezpieczenia osób trzecich,  

− ochrony środowiska,  

− warunków bhp,  

− zabezpieczenia terenu  robót,  

− zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót  

− od następstw prowadzonych robót.  

4)  Przedmiot  zamówienia  zostanie  wykonany  z materiałów fabrycznie nowych dostarczonych przez 

wykonawcę.  

5)  Pozostałe  wyposażenie  związane  z  przedmiotem  zamówienia  zostanie zainstalowane z materiałów 

zakupionych według specyfikacji projektanta-wykonawcy oraz wymagań Zamawiającego.  

6)  Wyroby  budowlane  i  instalacyjne,  stosowane  w  trakcie  robót budowlanych,  mają  spełniać  

wymagania  polskich  przepisów  prawa, a wykonawca będzie posiadał  dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  budowlanych i posiadają  

wymagane  parametry.  Wszystkie  wyroby  budowlane  i instalacyjne będą wymagały zatwierdzenia 

przez Inżyniera Nadzoru.  

7)  Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia  współpracy  

z  wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli wykonywanych  robót  zamawiający  przewiduje  ustanowienie  

osoby upoważnionej do kontaktów.  

8)  Kontroli będą podlegały w szczególności:  

− rozwiązania  projektowe  w  aspekcie  ich  zgodności  z  programem funkcjonalno-użytkowym,  

warunkami  umowy  i  dokumentacją projektową,  

− stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających  ich  

dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,  

− jakość i dokładność wykonania prac,  

− prawidłowość  funkcjonowania  zamontowanych  urządzeń i wyposażenia,  

− prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  

− przegląd  wykonywany  w  czasie  trwania  okresu  gwarancyjnego polegający  na  ocenie  stanu  

robót  budowlanych  i  instalacji wykonanych  w ramach  projektu  oraz  opisie  ewentualnych  

usterek  

− i terminu ich usunięcia.  
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9)  Złożenie  oświadczenia  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  projektem  oraz o uporządkowaniu terenu.   

 

3.4 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace 

związane z przygotowaniem budowy tj.: 

- wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną i pobór wody, 

- przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlano-montażowych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpiecznego ruchu drogowego związanego z budową, 

- zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych będzie dokonywane na odpowiednie wysypisko 

na koszt Wykonawcy. 

 

Dostawa materiałów, urządzeń i sprzętu potrzebnego do prowadzenia robót należy w całości do 

wykonawcy. 

 

3.5.1 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

 
3.5.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w programie 

funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej, i wskazaniach SIWZ, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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3.5.3 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii robot 

montażowych przyjętej w dokumentacji. Należy używać wyłącznie zaizolowanych narzędzi, które 

posiadają niezbędne atesty do użytkowania przy instalacjach elektrycznych. Należy przestrzegać 

przepisów bezpieczeństwa dotyczących wszelkich komponentów wykorzystanych w systemie 

solarnym, a w szczególności instalacji elektrycznych, kabli, złącz. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniający 

wymagania użytkowe. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie 

z zasadami ustalonymi w dokumentacji i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

 

3.5.4 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie  

z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane z póź.zm  i  ustawie  o wyrobach budowlanych. Wykonawca  

dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów  dostarczy  świadectwa potwierdzające  odpowiednią  

jakość  materiałów.  Zastosowane  materiały  i  urządzenia  będą posiadały  właściwości  użytkowe  

spełniające  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi Normami i będą dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.  

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe oraz posiadać co najmniej jeden z niżej 

wymienionych dokumentów:  

− atest,   

− certyfikat,   

− aprobatę techniczną,   

− certyfikat zgodności,   

− deklarację zgodności.   

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót (przed ich 

zabudowaniem) muszą uzyskać aprobatę inspektora nadzoru inwestorskiego.   
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3.5.5 Składowanie materiałów 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy 

zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy 

zabezpieczania ładunku - można używać tylko pasy. 

 

3.5.6 Ochrona środowiska 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie ochrony 

środowiska stawiane przez normę PN-EN ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony środowiska 

naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

 

3.5.7 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy: 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych oraz 

wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który 

reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane z budową, a 

sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub 

zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. 

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia." 

(Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 
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Pozostałe dokumenty budowy: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym (jeśli jest wymagane), 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
4.1 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 Zamawiającego  oświadcza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania  nieruchomościami  na  cele  

budowlane.   

 
 
4.2 NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY I AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z RALIZACJĄ 

ZADANIA 

 
- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 1529 z 

2018 r. poz.12  z póź.zm 

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2017 poz. 1579 t.j z póź. zm; 

-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U.  

z 2004r.Nr 92,poz.881 z póź. zm opracowana na podstawie t.j Dz.U. z 2016 r poz.1570, z 2018 r poz. 

650 z póź.zm.; 

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska t.j Dz.U.  

2017 poz.519 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U z 24 września 2013 r poz. 1129 z póź.zm), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401); 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz. U. 2018, poz.583 z póź. zm.); 

- Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I i tom II – 

Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1989   

−   „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wydane przez 

PKTSGGIK  

−  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji”– COBRTI Instal, zeszyty 1-11przewodów, 

armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze.  

− inne przepisy szczególne, stosowne normy oraz zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

budowlanym. 

 

 

Uwaga:  

Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm prawnych. Wykonawca jest 

zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania: Ustawy 

Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 na podstawie Dz.U z 2017 r poz. 1332, 1529 z 2018 r. 

poz.12  z póź.zm oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,  Polskich Norm, zasad 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 

 

 
 

 


