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NAZWY I KODY ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH WG CPV  

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 
71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 
45223810-7 - Konstrukcje gotowe 
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni  
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych. 
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.  
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów. 
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.  
71314200-4 - Usługi zarządzania energią. 
31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe. 
45000000-7 - Roboty budowlane. 
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
45320000-6 - Roboty izolacyjne. 
45321000-3 - Izolacja cieplna. 
45261410-1 - Izolowanie dachu. 
45442100-8 - Roboty malarskie. 

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
          1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia, 
          1.2 Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt, 
          1.3 Stan istniejący, 
          1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, 
          1.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
          1.6 Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do           
      dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
2.2 Zobowiązania Wykonawcy, 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem              
      zamierzenia budowlanego, 
2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania        
      robót budowlanych, 
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1.CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot Zamówienia obejmuje zakres: 

Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych 
obejmujących modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego gminy Biała. 
Przedmiot zadania będzie realizowany zgodnie z zakresem rzeczowym audytu ener-
getycznego oraz dodatkowych wytycznych Zamawiającego. 

Jakość energetyczna budynku oprócz sprawności systemu grzewczego i ciepłej 
wody, wykorzystania promieniowania słonecznego zależy również od wielkości 
strat ciepła, które są znaczącą przyczyną wysokiego zużycia energii w budynkach. 
Przez ograniczenie energochłonności obiektów, obniża się zużycie nośników ener-
gii, z czym wiąże się obniżenie kosztó́w zakupu paliwa, spowolnienia tempa wy-
czerpywania zasobów paliw kopalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Inwestycja obejmuje budynek zlokalizowany w strefie objętej nadzorem konserwa-
torskim, dlatego możliwości dokonania głębokiej termomodernizacji są ograniczo-
ne. 

Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie stropów w zakresie przedmiotowej 
inwestycji planuje się również budowę instalacji PV razem z magazynem energii, 
zaprojektowanie wymianę oraz uruchomienie: kotłowni na pellet, instalacji c.o. jak 
również montaż ogrzewania elektrycznego opartego na systemie podczerwieni. Po-
nadto zakres prac obejmuje częściową wymianę źródeł oświetlenia na źródła typu 
LED. 

Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU: 
a) Wykonanie kopii mapy zasadniczej (podkładu geodezyjnego) w skali 1:500 

obejmującego teren, na którym istnieje obiekt, 
b) Opracowanie projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu          
i formy projektu budowlanego i innych obowiązujących przepisów. 

c) Przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury        
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru     
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

d) Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót       
budowlanych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

e) Wykonanie kosztorysu szczegółowego dla potrzeb rozliczenia robót.                                                  

Jeżeli ze względu na zakres zadania, opracowanie projektu budowlanego ( zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie            
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innych obowiązujących 
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przepisów ) nie będzie konieczne, Wykonawca jest zobowiązany w ofercie przyjąć 
wykonanie dokumentacji uproszczonej. Do inwestycji prostych zalicza się m.in. in-
westycje:      o programie wielokrotnie realizowanym  w dotychczasowej praktyce, 
sprawdzonej technologii, oparte na zastosowaniu projektów typowych, obowiązu-
jących systemów projektowania oraz zestawów projektów. projektowane na pod-
stawie katalogów gotowych rozwiązań, polegające na modernizacji technologii, 
wymianie    urządzeń oraz częściowej przebudowie istniejących obiektów na tere-
nie prawnie użytkowanym. 

Wykonanie prac 
Na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej należy wykonać pełen zakres robót. Przygotować wszelkie dokumenty 
do odbioru wraz z dokumentacją powykonawczą. W przypadku wprowadzenia 
zmian istotnych w dokumentacji uzyskać zamienne uzgodnienia i opinie. Autorzy 
dokumentacji projektowej będą pełnić nadzór autorski przez cały okres prowadze-
nia robót budowlano – montażowych. 

1.2 Charakterystyczne parametry określające istniejący obiekt, 

Przedmiotowy obiekt budowlany znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 
1095, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Ma okna kształt wieloboku 
zbliżony do prostokąta i jest w całości objęta zabudową.  Działka nie posiada bez-
pośredniego połączenia z działką drogową nr 1108 (ul. Rynek), przy której jest zlo-
kalizowana. W bezpośrednim sąsiedztwie działki występują budynki mieszkalne 
wielorodzinne i usługowe.  
Budynek Urzędu Miejskiego w Białej jest budynkiem o trzech kondygnacjach nad-
ziemnych, częściowo podpiwniczonym wraz z częściowo użytkowym strychem (jed-
no pomieszczenie techniczne). Obiekt częściowo w zabudowie wolnostojącej. Czę-
ść jego elewacji od strony zachodniej przylega do budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego. W oparciu o art. 8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie należy zaklasyfikować go do grupy budynków SW – średnio-
wysokich.  
Urząd Miejski w Białej został w zniesiony z zastosowaniem technologii tradycyjnej – 
murowanej z wykorzystaniem materiałów ceramicznych tj. cegły pełnej.  
Charakteryzuje się on dachem jednospadowym, trzypołaciowym o kącie nachylenia 
połaci 6,5° i 8°. Konstrukcję dachu tworzy drewniana więźba dachowa o układzie 
płatwiowo – kleszczowym. Pokrycie dachowe na podkładzie z desek drewnianych 
wykonane przy zastosowaniu blachy stalowej o kształcie falistym. Dodatkowo na 
dachu zlokalizowany jest świetlik dachowy o konstrukcji stalowej, doświetlający 
klatkę schodową, kominy wywiewne oraz wyłaz dachowy.  

Kubatura części ogrzewanej - 4 420 m3 
Powierzchnia budynku netto - 1 150 m2
1.3 Stan istniejący: 
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Obiekt budowlany posiada siedem wejść do budynku. Wejście główne zlokalizowane 
od strony północnej tj. od ul. Rynek. Od strony zachodniej – dwa wejścia, od strony 
południowej – jedno wejście , od strony wschodniej – trzy wejścia. Jeno z nich sta-
nowi bezpośrednie wejście do kotłowni, która jest centrum grzewczym dla przed-
miotowego budynku.  
Stolarka drzwiowa i okienna wykonana z drewna. Wyjątek stanowią dwie pary drzwi 
wykonanych z PCV oraz cztery pary drzwi wykonanych ze stali.  
Budynek wyposażony jest w system odwodnienia, który tworzą rynny i rury spusto-
we o średnicy 100 mm wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze srebrnym. Całość 
podłączona jest do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Układ rynien znajduje 
się w zabudowanej części okapu dachowego.  
W obiekcie budowlanym wyróżnić można instalację odgromową, elektryczną i wod-
no – kanalizacyjną. Ponadto cały obiekt posiada kotły zasilane na paliwo stałe. 
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1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Ze względu na charakter i specyfikę obiektu Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac, który musi być 
stworzony w taki sposób, aby nie wpływać na normalne funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wykorzystywaną części obiektu     
w okresie trwania realizacji Zlecenia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego  
robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe       
urządzenia zabezpieczające w tym: elementy zabezpieczenia przed porażeniem, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne      
do ochrony robót, w należytym stanie, zgodnym z obowiązującymi przepisami bhp   
i p.poż.  

1.5 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej w zakresie: Projekty budowlane, przedmiary, kosztorysy i SSTWiORB 
wymienione dla pozostałych etapów. Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego 
pisemną akceptację projektów co do przyjętych szczegółowych rozwiązań. Na jego 
podstawie uzyskać wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do realizacji robót   
budowlano - instalacyjnych jeżeli ich zakres będzie tego wymagał. Wykonawca    
będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dwie wersje koncepcji kolory-
stycznej wykończenia elewacji – uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla 
projektu kolorystyki budynku. Projekt budowlany powinien zawierać zestawienie 
materiałów niezbędnych do wykonania robót. Zamawiający wymaga, aby przedmiot 
zamówienia wykonano zgodnie ze wszystkimi  elementami projektu oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną.  Przed przystąpieniem  do prac Wykonawca musi uzyskać od Za-
mawiającego pisemną akceptację projektu budowlanego oraz sporządzonego har-
monogramu prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na obiekcie, metody użyte przy wymianie in-
stalacji wewnętrznych oraz za ich zgodność robót z Dokumentacją Projektową i  
wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji    
robót. Elementy z demontażu takie jak gruz stanowią własność Wykonawcy i jego 
obowiązkiem jest ich stosowne zagospodarowanie, w zgodzie z obowiązującym 
przepisami.  Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym 
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W przypadku elementów 
przeznaczonych do demontażu i rozbiórki a potencjalnie skażonych -  przed plano-
waną rozbiórką Wykonawca poinformuje o tym i wykona stosowane zabiegi zabez-
pieczające. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-
dzenia używane do realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwier-
dzenia zakończenia robót  przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. 
Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 

- rozwiązania projektowane zawarte w projekcie budowlanym oraz części  
kosztorysowej,  
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- stosowane gotowe wyroby budowlane, montażowe, instalacyjne,            
w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do ob-
rotu oraz zgodność parametrów z projektami, 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektami      
i specyfikacjami technicznymi 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji projektowej, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór dokumentacji powykonawczej (3 egz.), 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona             

w trakcie realizacji Umowy, 
- projekty warsztatowe, 
- dokumentacja powykonawcza rysunkowa, 
- protokoły badań i sprawdzeń, 
- deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc 

ich wbudowania,  
- aprobaty techniczne, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc            

ich wbudowania, 
- zestawienie wykonanych robót, 
- instrukcje obsługi, zawierające m.in. instrukcje eksploatacyjne, 

instrukcje obsługi i konserwacji instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres        
i częstotliwość ich przeglądów, karty techniczne i DTR- ki urządzeń, listy 
dostawców i serwisantów wraz z adresami i telefonami kontaktowymi, 

- inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, Zamawiającego     
i organy kontrolujące. 

Dokumentacja będzie opracowana i przekazana Zamawiającemu w sposób 
następujący: 

- Wersja papierowa w 4 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami 
obowiązującego prawa (ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach celem 
uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji jeśli są wymagane.), 

- Wersja elektroniczna zapisana na płycie CD: 
- forma zapisu plików: rr.mm.dd_tytuł pliku.xxx 
- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 
- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 
- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg 
- pliki kosztorysów z rozszerzeniem: *.ath 
- pliki wszystkich opracowań z rozszerzeniem: *.pdf 
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Wykonawca ma obowiązek wstrzymania prac/składania zamówień do czasu 
otrzymania pisemnej akceptacji Zamawiającego, co do przyjętego rozwiązania 
dotyczy to zarówno akceptacji projektu (etapu budowlanego oraz 
wykonawczego) jak i poszczególnych szczegółowych rozwiązań nie ujętych       
w opracowaniu. 

Wszystkie materiały, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje własnym 
kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych 
upoważnień. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie            
z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyroby 
budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 
spełniać wymagania polskich przepisów (jeśli takich nie ma to przepisów 
obowiązujących w Unii Europejskiej) WYKONAWCA PRZEDSTAWI NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEMU ODPOWIEDNIE DOKUMENTY ZGODNIE Z REGULACJAMI USTAWY       
O WYROBACH BUDOWLANYCH. DLA POTRZEB ZAPEWNIENIA WSPÓŁPRACY                
Z WYKONAWCĄ I PROWADZENIA KONTROLI WYKONANYCH ROBÓT ORAZ DOKONANIA 
ODBIORU ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE USTANOWIENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH         
DO NADZORU NAD REALIZACJĄ UMOWY I KONTROLI ZGODNOŚCI REALIZACJI                   
Z OPRACOWANYM I ZATWIERDZONYM PROJEKTEM BUDOWLANYM. 

1.6 Szczegółowy zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

Modernizacja energetyczna w zakresie: 

Montażu instalacji PV: 
Na dachu budynku planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej. Instalacja będzie 
się składać paneli monokrystalicznych 88 szt. o mocy 340 Wp każdy. Panele należy 
zamontować na konstrukcji podwyższającej.  
Montowane panele fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 
61215 lub PN-EN 61646 wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Montaż inwer-
tera 3-fazowego o mocy 25 kW. Montaż okablowania prądu stałego DC oraz prądu 
przemiennego AC od paneli fotowoltaicznych, poprzez inwerter do rozdzielni elek-
trycznej budynku. Należy zastosować liczniki umożliwiające gromadzenie i lokalną pre-
zentację danych oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.  
Należy zastosować urządzenia monitorujące parametry pracy systemu pracujące zgod-
nie z normą PN-EN 61724 "Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wy-
tyczne pomiaru, wymiany danych i analizy". Instalacja uziemiająca poza zakresem 
opracowania - budynek istniejący. Podkonstrukcję i obudowę paneli fotowoltaicznych 
należy podłączyć w 2 miejscach do głównej szyny uziemiającej budynku za pomocą lin-
ki LgYżo 1x6 mm2 w celu zapewnienia wyrównania potencjałów.  
Odnośnie art. 30 ust. 1 ustawy prawo budowlane: Zastosowane w instalacji zwody pio-
nowe, w postaci ostro zakończonych prętów odgromowych, mają długość nie przekra-
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czającą 50cm (z uwagi na ograniczenia technologiczne – drut 8mm nie będzie stabilny 
przy większych długościach). Nie są planowane maszty odgromowe, a jeśli zaistnieje 
potrzeba zamiany pręta  na maszt, jego wysokość nie przekroczy 250cm. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym została zapewniona przez:  
- zachowanie odległości izolacyjnych,  
- dla urządzeń nn 0,4kV samoczynne wyłączenie zasilania,  
- ochrona przed dotykiem bezpośrednim jest realizowana przez izolację podstawową,  
- ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem pośrednim jest realizowana przez wykorzysta-
nie urządzeń II klasy ochronności oraz uziemione połączenia wyrównawcze.  

Projekt przewiduje zastosowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w postaci zamonto-
wania na zewnętrznej ścianie budynku głównego wyłącznika prądu GWP sterującego wyłą-
czeniem rozłącznika z cewką wybijakową zamontowanego w rozdzielni głównej budynku.  
Przycisk GWP należy opisać tekstem „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu” i oznaczyć gra-
ficznie znakiem nr 219. 

Dostawy i montażu magazynu energii: 
Dostarczony i zamontowany w pełni wyposażony system stacjonarny do pracy cy-
klicznej o pojemności 100 kWh i głębokości rozładowania do 100%. System musi 
elastycznie reagować na popyt w godzinach szczytu, stabilizować częstotliwość i 
napięcie sieci. System ma posiadać możliwość pracy jako system bacupowy dla da-
nego obszaru zasilania. Możliwość podłączenia dodatkowych generatorów w przy-
szłości (wiatrak, biomasa itp.). Projektowane akumulatory z ogniw litowo - jonowy-
ch, mają posiadać żywotność min. 20 lat i ponad 7000 cykli ładowania. 

Modernizacji kotłowni: 
• Planuje się wymianę dwóch kotłów C.O., opalanych biomasą (pellet) 5 klasy oraz 

ecodesigne 2020; 
• zespół pompowy wraz ze sterowaniem (pełna automatyka); 
• komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną niezbędny 

do podłączenia wbudowanych kotłów do istniejącej instalacji C.O.; 
• kotły mają być wyposażone w moduł umożliwiający sterowanie ich pracą przez 

internet. 

Modernizacji instalacji ogrzewania: 
Należy wykonać nową instalację centralnego ogrzewania wraz z elementami grzej-
nymi, montaż automatycznych układów podmieszania na każdym obwodzie roz-
dzielaczy. Obliczenia wykonać dla parametrów temperatury zewnętrznej i wewne-
̨trznej zgodnej z PN. Instalacja zbiornika buforowego C.O. o pojemności odpowied-
niej do mocy dobranych kotłów. 
Przewidzieć demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, 
rury, rozdzielacze oraz pompy obiegowe, instalacja odpowietrzająca) zdemontowa-
ć, wynieść z budynku i złożyć w miejscu wskazanym przez użytkownika    
budynku / Zamawiającego. 
Projektowaną instalację centralnego ogrzewania prowadzić: przewody rozprowa-
dzające pod stropem piwnicy. Piony prowadzić po ścianach (wykorzystać istniejące 
przebicia przez stropy) i obudować płytami gips-karton. Podłączenia od pionów     
do grzejników prowadzić po ścianie lub układać w bruździe ściennej). 
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Projektowane grzejniki muszą zapewnić moc określoną w projekcie. Przy doborze 
sprawdzić, czy wymiary grzejników nie powodują powstawania kolizji. Grzejniki 
umieszczać w miarę możliwości we wnękach podokiennych lub pod oknami.         
Na grzejnikach przewidzieć montaż zaworów i głowic elektronicznych z nastawą 
wstępną (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na wszystkich 
gałązkach grzejnikowych zamontować zawory odcinające. Odpowietrzanie instala-
cji odbywać się będzie przy pomocy odpowietrzników zamontowanych na grzejni-
kach oraz za pomocą zaworów odpowietrzających zamontowanych w najwyższych 
punktach pionów i instalacji c.o. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektować 
z rur ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnętrznym warstwą 
cynku – rury i złączki - w systemie zaciskowym, zaizolować izolacją zgodnie           
z   warunkami technicznymi. W pomieszczeniach piwnicy nr 1.1, nr 1.2, w pomiesz-
czeniach parteru: nr 0,23, nr 0,24, nr 0,25, nr 0,26, nr 0,27, nr 0,28, nr 0,29, nr 
0,30, nr 0,31 oraz w pomieszczeniu na poddaszu nr 3.2, zgodnie z załączoną inwen-
taryzacją budowlaną, planuje się montaż systemu ogrzewania zasilanego energią 
elektryczną z mat grzewczych na podczerwień. 

Modernizacji instalacji oświetlenia: 
Planuje się wymianę istniejących źródeł światła na źródła ledowe (nie dotyczy du-
żej sali). W łazienkach, dodatkowo przewiduje się automatyzację włączenia oświe-
tlenia ze względu na obecność. Na korytarzach należy zastosować dostosowywanie 
się natężenia oświetlenia z uwzględnieniem warunków zewnętrznego nasłonecznie-
nia, sterowanie oświetleniem z jednej aplikacji razem z ogrzewaniem.

Ocieplenia ścian wewnętrznych: 
• Ocieplenie ścian na strychach należy zaprojektować i wykonać metodą „lekką 

mokrą” z izolacją ze styropianu i tynkiem akrylowym barwionym w masie, w kolo-
rystyce uzgodnionej z Zamawiającym. 

•  Docieplenie ścian wewnętrznych przyjmuje się ze styropianu o gr. 10 cm (płyty 
frezowane , EPS 70, współ. przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/(m*K)) 

Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
• Okna drewniane w budynku wymienić na nowe o współ. przenikania ciepła 

U(max)=0,9W/(m2*K) wyposażone w nawiewniki z precyzyjnym (ręcznym) nasta-
wem i okapem zewnętrznym. 

• Pod wymienianymi oknami zastosować system ciepłego parapetu montowany      
na zaprawę termiczną. Stosować systemowe taśmy uszczelniające, aby uzyskać 
szczelność powietrzną na połączeniu stolarki okiennej i muru. 

• W celu zminimalizowania mostka termicznego należy nasunąć materiał izolacyjny 
na ramę okienną (dotyczy wszystkich okien) wykonując od zewnątrz min. 3 cm 
węgarek ze styropianu EPS - współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,032 W/
(m*K). 

• Dwie pary drzwi zewnętrznych wymienić na nowe - współczynnik przenikania cie-
pła U(max)=1,3W/(m2*K). 
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• Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich napraw wnętrza        
pomieszczeń, uszkodzeń powstałych podczas wykonywania prac rozbiórkowych 
lub montażowych. 

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku, w celu zapoznania 
się ze stanem faktycznym i dokonania własnych pomiarów stolarki okiennej oraz 
drzwiowej.  

Wymiany świetlika dachowego: 
Przewiduje się wymianę świetlika dachowego na nowy w konstrukcji aluminiowej 
ze szkła bądź poliwęglanu o współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,1W/
(m2*K). 

Docieplenia stropu nad strychem: 
• Na poddaszu nieogrzewanym należy na istniejące pokrycie ułożyć warstwę izola-

cji termicznej z wełny mineralnej o gr. 21 cm. (współczynnik przewodzenia ciepła 
λ = 0,035 W/(m*K)). Nową podłogę ułożyć z desek lub płyt OSB. Elementy drew-
niane podłogi zaimpregnować środkami owado i grzybobójczymi oraz ogniochron-
nymi. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymaga-
nia ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). i innych 
ustaw oraz rozporządzeń, Wszystkich Wymaganych Norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej.  Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stoso-
wać reguły wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1843 z późn. zm.). Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozy-
skania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, 
a w szczególności wyników niezbędnych decyzji, badań i ekspertyz.  
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocni-
czym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań  
wchodzących w skład kontraktu. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku    
do przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego 
rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich nie-
zbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Wykonawca jest zobowiązany do wery-
fikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obli-
czeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład kon-
traktu. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytacje 
obiektu oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt     
i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej 
oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze, 
tymczasowe i towarzyszące zarówno do przygotowania projektu wykonawczego 
jak również prowadzenia robót. 
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Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie zmodernizowanych sys-
temów, przeprowadzi próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wy-
maganiami Zamawiającego. 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania       
      nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczenie stanowi załącznik do opracowania. 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem               
     zamierzenia budowlanego, 

Informacje ogólne  

Całość Robót winna być wykonana zgodnie z polskim prawem, Polskimi Normami   
lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją 
odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN). Całość Robót winna być zaprojektowana i wy-
budowana w systemie metrycznym SI. Przegrody budowlane objęte remontem 
(ściany, stropy, okna, drzwi) po termomodernizacji mają spełniać wymagania izola-
cyjności cieplnej określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny       
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania        
      robót budowlanych,  

- Audyt energetyczny, 

- Inwentaryzacja budowlana.  

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty dostępne będą do wglądu w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.
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