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Program Funkcjonalno – Użytkowy część 1. „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła oraz  

modernizacją  źródła ciepłej wody użytkowej  z zastosowaniem pomp ciepła wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi oraz systemem zarządzania energią – projekt i wykonanie w obiekcie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Kórnicy” w ramach projektu „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w 

obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

 

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno-Przedszkolny 

miejscowość: Kórnica 

adres: ul. Główna 2 

kod: 47-300 Krapkowice 

 
Kod zamówienia według CPV: 
Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoryzacja 
robót Nazwa 

429     Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

    42961 System sterowania i kontroli 

451     Przygotowanie terenu pod budowę 

  4511   Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

    45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

    45112 Roboty w zakresie usuwania gleby 

    45113 Roboty na placu budowy 

  4512   Próbne wiercenia i wykopy 

712     Usługi projektowania architektonicznego 

  7120   Usługi architektoniczne i podobne 

    7125 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

713     Usługi inżynieryjne 

    71320 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

453     Roboty instalacyjne w budynkach 

  4531   Roboty instalacyjne elektryczne 

    45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

    45315 
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w 
budynkach 

    45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

    45137 Inne instalacje elektryczne 

  4532   Roboty izolacyjne 

    45321 Izolacja cieplna 

    45323 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

    45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych 

    45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
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    45333 Roboty instalacyjne gazowe 

    45343 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

454     Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 

  4541   Tynkowanie 

  4542   Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

    45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

    45422 Roboty ciesielskie 

  4544   Roboty malarskie i szklarskie 

    45441 Roboty szklarskie 

    45442 Nakładanie powierzchni kryjących 

    45443 Roboty elewacyjne 

  4545   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

    45451 Dekorowanie 

455     
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 
zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

  4551   Wynajem dźwigów wraz z obsługa operatorską 

  4552   Wynajem koparek wraz z obsługa operatorska 

710 
  

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 
717 

 
Usługi nadzoru i kontroli 

 
7152 

 
Usługi nadzoru budowlanego 

794 211 
 

Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robót budowlanych 

  
71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 

  
71314200-4 Usługi zarządzania energią 

 
 
 
 
 
Opracowanie na zlecenie Gminy Krapkowice 
wykonał zespół PREDA sp. z o.o. sp. k. 
 
 
Zawartość opracowania: 
1. Część opisowa 
2. Część informacyjna 
 
Autorzy opracowania:   
dr inż. Tomasz Walski 
mgr inż. Tomasz Jachimowicz 

 
 
 
 
 
 



„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice,  

w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 
 

 4 

grudzień   2016 r.  
 
 
 1. Cel opracowania programu i przedmiot zamówienia 
 
Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kórnicy oraz  modernizacji  źródła ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem pomp 
ciepła wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się zastosowanie systemowych rozwiązań izolacji 
termicznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę drzwi wejściowych i okien. 
W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynku  przewiduje się modernizację instalacji, natomiast  dla 
potrzeb ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pompy ciepła typu 
powietrze/woda. 
W ramach modernizacji oświetlenia wewnatrzobiektowego  przewiduje się wymianę źródeł światła i opraw 
ze źródłami światła na LED-owe źródła światła i oprawy z LED-owymi źródłami światła. 
Dla utrzymania efektów projektu przewiduje się wykonanie infrastruktury monitorującej zużycie mediów 
energetycznych i automatycznie sterującej systemami energetycznymi dla uzyskania optymalnego komfortu 
użytkowania obiektu. 
Przewiduje się wykonanie audytu wewnętrznego mającego na celu wyspecyfikowanie wymagań co do 
oceny, wdrożenia, utrzymania i poprawy systemu zarządzania energią, który ma na celu umożliwić 
zastosowanie systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy wydajności energetycznej, w tym 
efektywności energetycznej, użytkowania energii i jej zużycia. Audyt określi wymagania mające 
zastosowanie do użytkowania i zużycia energii, w tym praktyk pomiaru, dokumentacji i sprawozdawczości, 
projektowania i nabywania - dla urządzeń, systemów, procesów i personelu, mających wkład w wydajność 
energetyczną. W wyniku audytu powstanie system zarządzania energią, który będzie miał zastosowanie do 
wszystkich zmiennych wpływających na wydajność energetyczną, które będą  monitorowane i na które 
odbiorca będzie miał wpływ.  
 
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz 
wykonać  modernizację źródeł ciepła, i energii elektrycznej urządzeniami towarzyszącymi oraz połączeniem 
tego w jeden układ technologiczny, przy współpracy z istniejącą infrastrukturą 
Podstawą do opracowania są: 

 Umowa z Inwestorem. 

 Uzgodnienia wariantu z Inwestorem  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389) w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie funkcjonalno- 
użytkowym. 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.  ( Dz. U. z 2002 r. nr 75,  poz. 690       
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
 Audyt Efektywności Energetycznej Budynku z marca 2015 

 Wizja lokalna. 
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  Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 
procesem projektowania instalacji grzewczych, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz optymalizacji zużycia 
i poboru energii elektrycznej i cieplnej. 

 Norma ISO 50001. 
Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania projektów technicznych i 
przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. 
Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne dla 
określenia standardów wykonania i jakości prac.                                                         
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego.                        
Wartości dotyczące wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu 
faktycznego i należy je zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie 
wykonywania projektów – konieczna inwentaryzacja i weryfikacja. 
 
Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji 
szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do 
uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. 
2. Zakres i podstawa opracowania 
2.1 Lokalizacja obiektu 

 
 

Przeznaczenie budynku 
Budynek użyteczności publicznej - Szkoła. 
Ilość pracowników: 22 
Ilość dzieci: 130 
 
Szkoła otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.  
Od godziny 15:00 do 18:00 w szkole przebywają tylko pracownicy szkoły. W weekendy szkoła z reguły 
jest zamknięta. 
 

Obiekt składa się z budynku dydaktycznego, części mieszkalnej oraz hali sportowej. 
Budynek szkolny z częścią mieszkalną został oddany do użytkowania w 1988r.   
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Budynek szkoły wraz z częścią mieszkalną wybudowany w technologii tradycyjnej na fundamentach 
wylewanych na mokro. Konstrukcja budynku murowana, stropy wewnętrzne żelbetowe wykończone warstwą 
tynku od spodu i od góry nawierzchnią zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia. Stropodach żelbetowy 
wentylowany z warstwą izolacji, pokryty papą. Część mieszkalna podpiwniczona w całości. Część szkolna 
podpiwniczona w części. Piwnica nieogrzewana. 
W 2009 roku wybudowano hale sportową połączoną ze szkołą łącznikiem. Hala o konstrukcji tradycyjnej 
murowanej z dachem o konstrukcji stalowej docieplony wełną od zewnętrznej strony przykryty papą. 
Ściany zewnętrzne nie ocieplone. 
Oba budynki zasilane są w ciepło z jednej kotłowni C.O. na paliwo stałe. 
Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, oraz wod.-kan. 
 

Integralną częścią niniejszego opracowania jest audyt i inwentaryzacja obiektu. 

 
 
2.2 Stan obecny obiektu 
 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych 
 

Ogólne dane techniczne 

 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 10575,52 m
3 

Kubatura ogrzewania - 7386,35 m
3 

Powierzchnia netto budynku - 1986,98 m
2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 158,90 m
2 

Współczynnik kształtu - 0,46 m
 -1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 1407,48 m
2 

Ilość mieszkań - 2,00  

Ilość użytkowników (personel + dzieci) - 152,00  
 

 

Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

SEGMENT_SZKOŁA 

Podłoga na gruncie_Szkoła 

Istniejąca podłoga parteru budynku (segment części szkolnej) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 0,36 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 C wynosi Umax= 0,30 [W/m2K]. 
Z uwagi na znaczne trudności techniczne generujące wysokie koszty modernizacji, przy 
niskich oszczędnościach, a tym samym długie czasy zwrotu inwestycji, nie zaleca się 
docieplenia podłogi  na parterze. Koszt docieplenia płytami styropianu o współczynniku 
lambda = 0,038, grubości 6 cm. z wykonaniem nowej posadzki wyniósłby kwotę prawie 
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150 tys. zł.brutto z czasem zwrotu inwestycji SPBT na poziomie ponad 400 lat – 
inwestycja niezasadna ekonomicznie i technicznie. Nie przewiduje się działań 
termomodernizacyjnych. 

Strop wewnętrzny_Nad 
piwnicą_Szkoła 

Istniejący strop wewnętrzny nad piwnicą nieogrzewaną (segment części szkolnej), 
stanowiący jednocześnie podłogę ogrzewanej części szkolnej posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 1,71 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody przy t > 16 C wynosi Umax= 0,25 [W/m2K]. Zaleca 
się dodatkowe docieplenie przegrody pianką poliuretanową PUR nakładaną metodą 
natryskową od spodu stropu (od strony nieogrzewanej piwnicy). 

Ściana zewnętrzna_Szkoła 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (segment części szkolnej) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 1,38 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi Umax= 0,20 [W/m2K]. Zaleca 
się docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu oraz w celu eliminacji mostków 
termicznych docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian piwnic płytami styroduru. 

Strop zewnętrzny_Szkoła 

Istniejący stropodach wentylowany nad I piętrem budynku (segment części szkolnej) 
posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,36 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. 
Zaleca się docieplenie wełną mineralną metodą wdmuchiwania. 

SEGMENT_MIESZKANIA 

Strop wewnętrzny_Nad 
piwnicą_Mieszkania 

Istniejący strop wewnętrzny nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej), 
stanowiący jednocześnie podłogę ogrzewanej części mieszkalnej posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 1,71 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody przy t > 16 C wynosi Umax= 0,25 [W/m2K]. Zaleca 
się dodatkowe docieplenie przegrody pianką poliuretanową PUR nakładaną metodą 
natryskową od spodu stropu (od strony nieogrzewanej piwnicy). 

Ściana zewnętrzna_Mieszkania 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (segment części mieszkalnej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,38 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi Umax= 0,20 
[W/m2K]. Zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu oraz w celu 
eliminacji mostków termicznych docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian piwnic 
płytami styroduru. 
 
 

Strop zewnętrzny_Mieszkania 

Istniejący stropodach wentylowany nad I piętrem budynku (segment części mieszkalnej) 
posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,36 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. 
Zaleca się docieplenie wełną mineralną metodą wdmuchiwania. 

Dach_Klatka schodowa 

Istniejący dach budynku (nad wejściem do budynku mieszkalnego od strony północnej 
oraz wejściem do korytarza budynku szkolnego od strony południowej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U =0,28  [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla 8C < t < 16C wynosi Umax= 0,30 
[W/m2K]. Zaleca się docieplenie dachu styropapą. 

SEGMENT_SALA GIMNASTYCZNA 

Podłoga na gruncie_Sala 
gimnastyczna 

Istniejąca podłoga parteru budynku (segment sali gimnastycznej) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 0,25 [W/m2K] i spełnia wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 C wynosi Umax= 
0,30 [W/m2K]. Nie przewiduje się działań termomodernizacyjnych. 
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Ściana zewnętrzna_Sala 
gimnastyczna 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (segment sali gimnastycznej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,96 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi Umax= 0,20 
[W/m2K]. Zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianu oraz w celu 
eliminacji mostków termicznych docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian piwnic 
płytami styroduru. 

Dach_Sala gimnastyczna 

Istniejący dach budynku (segment sali gimnastycznej) posiada współczynnik przenikania 
ciepła przegrody U =0,28  [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi Umax= 0,15 [W/m2K]. Zaleca się 
docieplenie dachu styropapą. 

STOLARKA 

Modernizacja przegrody  
Luksfer 
OZ_LUKS 
 

Istniejące luksfery posiadają współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 4,50 
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody 
Umax= 0,90 [W/m2K]. Zaleca się wymianę na okna energooszczędne z nawiewnikami 
higrosterowanymi regulowanych automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco 
EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. 

Modernizacja przegrody  
Okna PC 
OZ_PCV 
 

Istniejące  okna zewnętrzne PCV posiadają współczynnik przenikania ciepła przegrody U 
= 1,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej 
przegrody Umax= 0,90 [W/m2K]. Zaleca się wymianę na okna energooszczędne z 
nawiewnikami higrosterowanymi regulowanych automatycznie, z okapem akustycznym 
(np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku w technologii ciepłego 
montażu. 

Modernizacja przegrody  
Drzwi zewnętrzne 
DZ_PCV_DST  
 

Istniejące  drzwi zewnętrzne PCV w stanie dostatecznym, posiadają współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 2,60 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik 
przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. Zaleca się wymianę na 
drzwi energooszczędne. 

Modernizacja przegrody 
Drzwi zewnętrzne  
DZ_PCV_DB 
 

Istniejące drzwi zewnętrzne PCV w stanie dobrym, posiadają współczynnik przenikania 
ciepła przegrody U = 2,60 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. Zaleca się wymianę na drzwi 
energooszczędne. 
 

SYSTEM GRZEWCZY 

System grzewczy 

W budynku znajdują się dwa piece na paliwo stałe. Piece używane są na przemiennie 
przy umiarkowanych temperaturach. W przypadku gdy temperatura osiąga wysokie 
temperatury poniżej zera – oba piece pracują jednocześnie.W okresie grzewczym kotły 
ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali sportowej bez przerw oraz ograniczeń w 
ciągu tygodnia. W weekendy gdy temperatura jest powyżej 5oC ze względów 
oszczędności budynki szkoły i hali nie są ogrzewane.Kotłownia znajduje się w piwnicy w 
części mieszkalnej. W sali gimnastycznej znajdują się dwie nagrzewnice zasilane z 
systemu C.O. lecz nie spełniają swojej funkcji i nie są używane.Parametry kotła:W 
kotłowni znajdują się dwa kotły stalowe, wodne na paliwo stałe.1. Rok produkcji 
1987, moc 105 kW.2. Rok produkcji 2012, moc 100 kW, sprawność 85%, fimry: 
DEFRO.Kocioł sterowany za pomocą sterownika elektronicznego firmy DEFRO.       
Parametry czynnika grzewczego: 90/70oCKocioł przy prawidłowych ustawieniach nie 
wymaga obsługi częściej niż raz na dobę.Instalacja wykonana jest jako pompowa, 
dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody zasilające i powrotne prowadzone są w 
pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy ścianach zewnętrznych, a w 
części niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze spadkiem. Wszystkie piony 
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prowadzone są po wierzchu ścian. Całość instalacji centralnego ogrzewania wykonana 
jest z rur stalowych bez izolacji termicznej.Elementami grzejnymi w istniejącej instalacji 
c.o. są grzejniki żeliwne oraz członowe płytowe w większości wyposażone w termostaty, 
zamontowane pod oknami. Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki płytowe z 
termostatami. Izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja 
hydrauliczna. Zintegrowany system zarządzania energią w budynku wg normy ISO 
50001.   

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część szkolna:Ciepła woda (C.W.U.) do celów higienicznych dla uczniów 
przygotowywana jest za pomocą dwóch bojlerów elektrycznych firmy ARISTON (1800W) 
o pojemności 75l. Bojlery zasilają 4 łazienki (2 na parterze oraz 2 na piętrze) – stan 
dobry.Ciepła woda dla w pomieszczeniach socjalnych (na parterze i na piętrze po 
jednym pomieszczeniu) pracowników przygotowywana jest w przepływowych 
podgrzewaczach elektrycznych firmy Wijas Mo.  Perfect 1 o mocy 3,5kW.Ciepła woda w 
gabinecie lekarskim przygotowywana jest w elektrycznym akumulacyjnym 
podgrzewaczu wody firmy Galmet o pojemności 5 l i mocy 1,5kW.Kuchnia oraz część 
mieszkalna:C.W.U. w części mieszkalnej oraz w kuchni przygotowywana jest z w lecie z 
instalacji solarnej (bojler z wężownicą 300 litrów). W zimie woda w zbiorniku 
podgrzewana jest przez piec C.O.Do przygotowywania posiłków używa się kuchenek 
elektrycznych. W ciągu dnia w szkole wydaje się ok 110 posiłków dla dzieci.Sala 
sportowa:Woda w hali przygotowywana jest w 30 litrowym bojlerze elektrycznym o 
mocy 7,5 kW. Ze względów oszczędnościowych bojler jest przeważnie wyłączony. 
Montaż w kuchni dla potrzeb cwu (przygotowanie posiłków oraz dla potrzeb części 
mieszkalnej) pompy ciepła w systemie powietrze – woda z zasobnikiem o pojemności 
270 dm3 (np. Galmet Basic 270) z rozprowadzeniem ciepłej wody do punktów poboru.  

OŚWIETLENIE 

Oświetlenie  

 
Oświetlenie w pomieszczeniach realizowane jest żarówkami żarowymi lub świetlówkami 
w oprawach liniowych. Zakres modernizacji: wymiana oświetlenia na energooszczędne 
typu LED z wymianą opraw oraz przełożeniem (wymianą) instalacji elektrycznej. Zaleca 
się wprowadzenie automatyki sterującej. 

 
 
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawców, jak należy zaprojektować oraz wykonać 
termomodernizację budynku  i modernizację źródeł ciepła, i energii elektrycznej, z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz połączeniem tego w jeden układ technologiczny, przy współpracy z istniejącą 
infrastrukturą. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych,  realizacja robót 
budowlanych na w/w budynku w postaci : 

 docieplenie systemowe stropodachu i ścian zewnętrznych  

 wymianę drzwi zewnętrznych 

 wymianę okien 

 modernizację instalacji cwu; 

 modernizacje oświetlenia wewnątrzobiektowego; 

 montaż   pomp ciepła powietrze/woda  wraz z układem sterowania i optymalizacji zużycia energii na 
pompach; 

 zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez 5 lat od momentu   
odbioru końcowego 



„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice,  

w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 
 

 10 

oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w warstwie planistycznej (zgodnej dla której 
wzór stanowi norma ISO 50001) i w warstwie technicznej umożliwiającej monitorowanie mediów, zdalne 
nimi zaradzanie oraz prezentowanie wyników. 
2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w sprawie 
wydania warunków przyłączenia pompy ciepła do sieci energetycznej. 

2) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji 
administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem wynikających z przepisów 
uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

3) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389 z późn. zm). 

4) Na zakres prac źródła ciepła opracować projekt wykonawczy urządzeń pomp ciepła wraz z 
projektem geologicznym, który należy przedłożyć akceptacji Zamawiającemu. 

5) Na zakres prac modernizacji instalacji cieplnej opracować projekt wykonawczy technologii, który 
należy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu i uzgodnić z miejscowym dostawcą ciepła. 

6) Opracować projekt urządzeń do monitorowania i zarządzania energią i uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 

7) Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji 
elektronicznej na nośniku CD, w szczególności zawierającej  wykonanie koncepcji modernizowanych       
i projektowanych instalacji, który należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,                                                                                                                                           
- szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem   i niezbędnymi 
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót,                                                                                     
- załączniki formalno-prawne, 
- rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali 
- dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i 
obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i budowle oraz 
zgodnie  z audytem. 
- należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, związane z ochroną środowiska, 
związane  z architekturą budynku. 
- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji  środowiskowych wymaganych (jeżeli wymagane), 
- wykonanie harmonogramu z uwzględnieniem szczegółowego planu testów i rozruchu systemu, 
- należy uwzględnić wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, 
- teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i 
osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie.                                           

8) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, w tym:                                                                                                    
wykonanie modernizacji instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego w zakresie wynikającym 
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z audytu i programu funkcjonalno-użytkowego, która umożliwi pełną regulacją temperaturową 
obiegów grzewczych, 

9) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 
dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów i obiektów. 

10) Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:                                                                 

 podłączenie instalacji zasilania pomp ciepła do istniejącej infrastruktury elektrycznej obiektu, 

 modernizacja istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, jeżeli będzie wymagana, zgodnie     
z warunkami, do mocy gwarantującej prawidłowa obsługę pomp ciepła, elektrycznej, o 
obciążeniu indukcyjnym,  

 modernizację oświetlenia wewnątrzobiektowego. 
11) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem 

dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania . 
12)  Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego (węzła cieplnego w zmodernizowanym  

zakresie oraz projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej. 
13) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji 

wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia. 
14) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas realizacji 

całego przedsięwzięcia. 
15) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli takie będzie 

wymagane. 
 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wykonanych audytów energetycznych, 
wizji lokalnej, posiadanej dokumentacji dotyczących obiektu oraz danych techniczno-eksploatacyjnych. 

3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń , wykonania projektów technicznych i 
przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-
wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne dla określenia standardów wykonania i jakości prac.  
Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego. Wartości dotyczące 
wielkości i ilość prac w niektórych aspektach mogą niekiedy odbiegać od stanu faktycznego i należy je 
zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektów  
– konieczna jest inwentaryzacja i weryfikacja.  
Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych 
gazów do atmosfery. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną. 
Urządzenia do ogrzewania powinny charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i 
normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 
Źródła światła winny być dobrane w taki sposób aby spełniały normę PN-EN 12464-1:2012 Światło i 
oświetlenie.    
Zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2012 otoczenie świetlne można zdefiniować jako środowisko utworzone we 
wnętrzu przez światło, barwę, w powiązaniu z kształtem wnętrza i jego wyposażeniem. Może ono oddziaływać 
w różny sposób na człowieka w zależności od jego właściwości osobniczych i istniejących sytuacji 
emocjonalnych oraz sposobów reagowania na bodźce świetlne. Może także ułatwić koncentrację, wpływać na 
wykonywanie trudnej pracy, a także sprzyjać odprężeniu i odpoczynkowi. 
 Określone w normie wymagania oświetleniowe wynikają z uwzględnienia trzech podstawowych potrzeb 
człowieka: 



„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice,  

w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 
 

 12 

      a) wygody widzenia; jest pożądanym stanem procesu widzenia i występuje wtedy, gdy zdolność 
rozróżniania szczegółów   jest pełna, gdy spostrzeganie jest sprawne, pozbawione ryzyka i nie prowadzi do 
odczucia niewygody i nadmiernego zmęczenia. Dobre samopoczucie w pośredni sposób wpływa także na 
większą wydajność nauki i pracy i wyższą  ich jakość.  
     b) wydolności wzrokowej, którą określa się na podstawie oceny dokładności i szybkości wykonywania 
różnych czynności,  przy uwzględnieniu stopnia zmęczenia. 

      c) bezpieczeństwa. 

Do podstawowych parametrów otoczenia świetlnego, uwzględniających światło sztuczne i światło dzienne, 
zalicza się: 
      - rozkład luminancji w otoczeniu, 
      - natężenie oświetlenia na polu pracy i w jego otoczeniu, 
      - kierunkowość światła, oświetlenia w przestrzeni wnętrza, 
      - zmienność światła (poziomy i barwa światła), 
      - olśnienie (przeszkadzające, przykre i odbiciowe), 
      - oddawania barw i barwy postrzeganej, 
      - migotania światła i efektów stroboskopowych. 

Według normy PN-EN 12464-1:2012 poza parametrami oświetlenia występują również parametry ergonomii 
widzenia wpływające na wydolność wzrokową, takie jak: 
      - naturalne cechy zadania; wymiar, kształt, położenie, barwa oraz właściwości odbiciowe szczegółu i tła; 
      - osobnicza zdolność widzenia; ostrość wzroku, postrzeganie przestrzeni, rozróżnianie barw; 
      - specjalnie udoskonalone i zaprojektowane otoczenie świetlne; oświetlenie nie powodujące olśnienia, o 
dobrym oddawaniu barw, oznaczenia o wysokim kontraście oraz wizualne i dotykowe systemy prowadzenia 
mogą poprawić widzialność, wyczucie kierunku i położenia. 
Uwzględnienie tych czynników może wpłynąć na poprawę wydolności wzrokowej, bez potrzeby zwiększenia 
poziomu natężenia oświetlenia. 

Układ instalacji w obiekcie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kórnicy należy wyposażyć w inteligentny, 
energooszczędny i ekologiczny system zarządzania budynkiem, który pozwoli  na zintegrowane zarządzanie 
danym obiektem jak i wieloma obiektami (smart city) .  

Ogólny opis systemu: System musi posiadać wielomodułowy w pełni zintegrowany system zarządzania 
budynkiem (zarówno w części własnej automatyki jak i oprogramowania),  dostosowany do krajowych realiów 
(interfejs w języku polskim), oraz standardów Unii Europejskiej. Należeć ma do grupy systemów 
rozproszonych, działających w modelu klient – serwer. Strona serwera stanowi złożoną wielowarstwową 
aplikację w ramach, której wyróżnia się warstwę prezentacji, logiki, oraz bazy danych. System ma  zawierać 
funkcjonalność hurtowni baz danych, co bardzo dobrze wspomaga realizację wielowymiarowych 
przekrojowych analiz, wyznaczania trendów zmian i realizacje controllingu. System ma zawiera struktury 
danych działające w oparciu o najnowsze technologie baz danych Microsoft SQL 2012/2014. Do dyspozycji 
zarządców danych możliwe jest wykorzystanie Analysis Services oraz Reporting Services. Dzięki zastosowaniu 
takich rozwiązań technologicznych w połączeniu z mechanizmami OLAP (online analytical processing) 
umożliwiać szybkie otrzymywanie informacji ogólnej oraz bardziej szczegółowej. Przykładem takich 
zastosowań w tym systemie ma być wielowymiarowa analiza (możliwe jest prowadzenie analiz zależności 
wielu różnorodnych czynników na zjawiska zachodzące w obiektach użytkownika). Konstrukcja każdego 
modułu systemu  umożliwiać ma bardzo wysoką możliwość skalowania, oraz dostosowywania systemu do 
potrzeb różnego rodzaju wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb danego użytkownika. Powyższe 
cechy ma się uzyskać dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentowych środowisk budowy aplikacji, 
wykorzystaniu serwerów aplikacji oraz użyciu technologii XML czy Web Services na poziomie wymiany danych 
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oraz integracji z już istniejącymi systemami. Dodatkowo należy zastosować autonomiczny 
konwerter/przekaźnik informacji zaprojektowany tak, by umożliwił szeroką skalowalność całego systemu w 
zakresie pomiarów lub sterowania. System ma mieć możliwość wykorzystania nowoczesnych form integracji 
np. z systemami klasy BMS, czy indywidualnymi elementami sterowniczymi układów wspomagania np. dla 
innych usług elektronicznych. Reasumując system ma posiadać wbudowany obszar BI (Business Intelligence) 
oraz OLAP umożliwiający w innowacyjny sposób na gromadzenie i przetwarzanie istotnych dla użytkownika 
informacji w ich najszerszym obszarze. Dodatkowo system ma być przygotowany do współpracy z innymi 
narzędziami przez zaimplementowane mechanizmy wymiany, czy skalowalną budowę modułową układów. 
Dodatkowo komunikacja poszczególnych punktów kontrolno/pomiarowych prowadzona ma być z 
wykorzystaniem najnowszych technologii kryptograficznych. Należy zwrócić uwagę również na aspekty 
zapewnienia bezpieczeństwa danych, oferowanych przez zastosowane rozwiązanie informatyczne. Użyte 
narzędzia programistyczne jak i przyjęte standardy bazodanowe mają zapewniać pełne zabezpieczenie 
informacji zarówno przed utratą jak i dostępem osób niepowołanych. Dodatkowo użyta technologia Microsoft 
SQL 2014 ma zapewnić bezpieczne zapisywanie wprowadzanych danych, a dane wysyłane „na zewnątrz” mają 
być zabezpieczone i szyfrowane. 

Szczegółowy opis Systemu (modułów) do zainstalowania w przedstawionym obiekcie: 

 Monitorowanie i dostarczanie bieżących i szczegółowych informacji o zużyciu mediów: prąd 
elektryczny, ciepło, woda, gaz itp.  z urządzeń posiadających punkty pomiarowe. Dane dostarczone w 
postaci zarówno jednostek zużycia jak również kosztu w PLN. 

 Monitorowanie i dostarczanie bieżących i szczegółowych informacji o produkcji energii ze źródeł OZE. 
Dane dostarczone w postaci zarówno jednostek zużycia jak również zysku (przychodu) w PLN. 

 Dostarczenie bezpośredniej i aktualnej informacji o stanie instalacji (np. praca, awaria, przestoje, itp.). 
Informacja wysyłana za pomocą maila, bądź sms-a. 

 Pomiar innych elementów (temperatura, ciśnienie, wilgotność, przepływ,  stacja pogodowa itp.) 

 System musi posiadać dużą częstotliwość pomiarów pozwalającą przetestować energochłonność 
wszystkich urządzeń, oraz danego obiektu on-line. Minimalne przesyłanie danych co 10 sekund. 
Możliwość dowolnej konfiguracji systemu w trybie odczytu on-line co 10,30,60 sekund. Odczyty w 
trybie godzinowym i dobowym. Historia pomiarów w dowolnym czasie i zakresie. 

 System musi posiadać realny wpływ na oszczędność zużycia mediów eliminujący straty energii, 
poprzez analizy i raporty dostarczone dla użytkownika. Rzeczywiste określenie energochłonności 
danego obiektu, lub strefy pomiarowej. Określenie sprawności urządzeń wytwarzających, lub 
zużywających energię. 

 System musi posiadać kalkulator taryf, oraz kalkulator dostawców wszelkich nośników 
energetycznych, który umożliwi wybranie najlepszej i najtańszej taryfy, lub dostawcy dla wszystkich 
mediów, jak i dostawcy danego medium. System musi posiadać dowolną ilość konfigurowalnych taryf, 
oraz dostawców danego medium. 

 System musi zaczytywać wizualizację obiektu w systemie cad, jpg, pdf i innych systemów graficznych 

 System musi posiadać analizę wieloparametrową (kilka parametrów pomiarowych na jednej analizie) 

 System musi pozwalać na tworzenie dowolnych raportów o stanie instalacji, alarmach, efektywności 
energetycznej budynku, efektywności i sprawności zainstalowanych urządzeń, zużyciu mediów i 
produkcji energii ze źródeł OZE.  
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 System ma być wyposażony w możliwość sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu z 
możliwością zmiany nastawy parametrów temperatury z przesyłaniem i rejestracją danych. System 
zbudowany o następujące zintegrowane urządzenia: głowica termostatyczna, regulator temperatury 
pomieszczenia 

 Oprogramowanie musi mieć możliwość zintegrowania wielu budynków do jednego systemu 

 Przykładowe analizy np. 

o Jaki jest koszt energii cieplnej w obiekcie, lub lokalu w zależności od temperatury 
wewnętrznej panującej w lokalu  

o Zużycie energii elektrycznej względem pory dnia i ilości włączonych urządzeń, 

o Zużycia mediów w poszczególnych porach dnia i roku w funkcji różnych parametrów 

o Ilość wyprodukowanej energii ze źródeł OZE w dowolnym dniu z uwzględnieniem warunków 
pogodowych np. temperatury, czujnika natężenia światła itp. 

Wyposażenie opcjonalne systemu (dodatkowe moduły) do możliwej dalszej rozbudowy 

 System powinien być modułowy i umożliwiać rozbudowę do inteligentnego systemu zarządzającego 
danym obiektem, jak i wieloma obiektami przez użytkownika. System musi mieć możliwość 
zintegrowania wszystkich elementów budynku, oraz instalacji do jednego systemu  (np. oświetlenie, 
rolety, alarm, kamery, klimatyzacja, ogrzewanie, oraz elementów pomiarowych: liczniki, czujniki i inne 
urządzenia) w celu inteligentnego sterowania i zarządzania danym obiektem. 

 System musi mieć możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika obiektu. 

Wprowadzenie systemu zarządzania energią, traktowanego jako zbiór wymagań koniecznych dla 
utrzymania założonego wyniku ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego winien być poprzedzony 
audytem składającym się z dwóch etapów. 

1 etap - to sporządzenie na podstawie założonych planów, istniejących systemów, listy kluczowych celów i 
zadań  do uzyskania , listy procesów oraz wskazanie nadzoru operacyjnego nad procesami. 

2 etap - to monitorowanie, pomiarowanie, raportowanie i przeglądanie osiągnięć w realizacji założonych 
celów i zadań w stosunku do założeń oraz ocena odpowiedzialności kierownictwa za uzyskane efekty.  

Realizacja tych zadań może przygotować jednostkę organizacyjną do procesu certyfikacji wg normy ISO 
50001. 
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 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia o termodernizacyjnego, przewidzianego       do 
realizacji.       
 

SEGMENT_SZKOŁA 

 

P3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Pianka poliuretanowa Purizol Baymer Spray AL800 

Uwagi:   

Docieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej) pianką poliuretanową PUR o 
współczynniku lambda = 0,021 [W/mK], grub. 8 [cm] nakładaną metodą natrsykową od spodu stropu (od strony nieogrzewanej 
piwnicy). Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych.  

 

PG_SZK 

Podłoga na gruncie_Szkoła 

Istniejąca podłoga parteru budynku (segment części szkolnej) posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 
0,36 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 C wynosi 
Umax= 0,30 [W/m2K]. Z uwagi na znaczne trudności techniczne generujące wysokie koszty modernizacji, przy niskich 
oszczędnościach, a tym samym długie czasy zwrotu inwestycji, nie zaleca się docieplenia podłogi  na parterze. Koszt 
docieplenia płytami styropianu o współczynniku lambda = 0,038, grubości 6 cm. z wykonaniem nowej posadzki wyniósłby 
kwotę prawie 150 tys. zł.brutto z czasem zwrotu inwestycji SPBT na poziomie ponad 400 lat – inwestycja niezasadna 
ekonomicznie i technicznie. Nie przewiduje się działań termomodernizacyjnych. 

 

P5 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment części szkolnej) powyżej gruntu płytami styropianowymi o 
współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z tynku. Montaż, demontaż 
rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. Demontaż opaski betonowej wokół 
budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów do głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni  
ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji hydroszczelnej. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych 
poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie drenażu otokowego. 
Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

P7 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Granulat z wełny mineralnej Paroc BLT 9 
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Uwagi:   

Docieplenie stropodachu wentylowanego (segment części szkolnej) wełną mineralną  granulowaną o współczynniku lambda = 
0,038 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą wdmuchiwania. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację własną na 
podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

SEGMENT_MIESZKANIA 

 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Pianka poliuretanowa Purizol Baymer Spray AL800 

Uwagi:   

Docieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej) pianką poliuretanową PUR o 
współczynniku lambda = 0,021 [W/mK], grub. 8 [cm] nakładaną metodą natrsykową od spodu stropu (od strony nieogrzewanej 
piwnicy). Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych.  

 

P4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment części mieszkalnej) powyżej gruntu płytami styropianowymi o 
współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z tynku. Montaż, demontaż 
rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. Demontaż opaski betonowej wokół 
budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów do głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni 
ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji hydroszczelnej. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych 
poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie drenażu otokowego. 
Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropapa Swisspor Biterm Lambda BT 100 

Uwagi:   

Izolacja dachu budynku (nad wejściem do budynku mieszkalnego od strony północnej oraz wejściem do korytarza budynku 
szkolnego od strony południowej) z wykorzystaniem styropapy o współczynniku lambda = 0,030 [W/mK], grubości 10 cm. 
Obróbki blacharskie, montaż nowych rur spustowych i rynien oraz instalacji odgromowej. Szacunkowe koszty określono w 
oparciu o kosztorys inwestorski oraz kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych.  
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P8 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Granulat z wełny mineralnej Paroc BLT 9 

Uwagi:   

Docieplenie stropodachu wentylowanego (segment części mieszkalnej) wełną mineralną  granulowaną o współczynniku 
lambda = 0,038 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą wdmuchiwania. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację własną na 
podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

SEGMENT_SALA GIMNASTYCZNA 

 

PG_SG 

Podłoga na gruncie_Sala gimnastyczna 

 
Istniejąca podłoga parteru budynku (segment sali gimnastycznej) posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 
0,25 [W/m2K] i spełnia wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 C 
wynosi Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie przewiduje się działań termomodernizacyjnych. 

 

P6 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment sali gimnastycznej) powyżej gruntu płytami styropianowymi o 
współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z tynku. Montaż, demontaż 
rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. Demontaż opaski betonowej wokół 
budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów do głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni 
ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji hydroszczelnej. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych 
poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie drenażu otokowego. 
Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

P9 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach_Sala gimnastyczna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropapa Swisspor Biterm Lambda BT 100 

Uwagi:   

Izolacja dachu budynku (segment sali gimnastycznej) z wykorzystaniem styropapy o współczynniku lambda = 0,030 [W/mK], 
grubości 19 cm. Obróbki blacharskie, montaż nowych rur spustowych i rynien oraz instalacji odgromowej. Szacunkowe koszty 
określono w oparciu o kosztorys inwestorski oraz kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud 
z uwzględnieniem cen rynkowych.  
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STOLARKA 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Luksfery: OZ_LUKS  

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m
 2

•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 [W/m2K] z nawiewnikami higrosterowanymi 
regulowanych automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku w 
technologii ciepłego montażu. Wymiana parapetów. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie 
aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków 
własnych starego, drewnianego okna piwnicznego. 

 

O2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okna zewnętrzne: OZ_PCV  

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m
 2

•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 [W/m2K] z nawiewnikami higrosterowanymi 
regulowanych automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku w 
technologii ciepłego montażu. Rozważenie zmniejszenia otworów okiennych poprzez ich częściowe zamurowanie podczas 
wymiany stolarki okiennej. Wymiana parapetów. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie 
aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków 
własnych starego, drewnianego okna piwnicznego. 

 

O3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne DZ_PCV_DST 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m
 2

•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Uwagi:   

Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 [W/m2K] z osadzeniem w ścianie budynku w 
technologii ciepłego montażu. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp 
lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków własnych stalowych, 
niedocieplonych drzwi wejściowych do piwnicy. 

 

O4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne DZ_PCV_DB 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m
 2

•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Uwagi:   

Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 [W/m2K] z osadzeniem w ścianie budynku w 
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technologii ciepłego montażu. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp 
lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków własnych stalowych, 
niedocieplonych drzwi wejściowych do piwnicy. 

 

SYSTEM OGRZEWANIA 

 

C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Uwagi:   

Część szkolna: Ciepła woda (C.W.U.) do celów higienicznych dla uczniów przygotowywana jest za pomocą dwóch bojlerów 
elektrycznych firmy ARISTON (1800W) o pojemności 75l. Bojlery zasilają 4 łazienki (2 na parterze oraz 2 na piętrze) – stan 
dobry. Ciepła woda dla w pomieszczeniach socjalnych (na parterze i na piętrze po jednym pomieszczeniu) pracowników 
przygotowywana jest w przepływowych podgrzewaczach elektrycznych firmy Wijas Mo.  Perfect 1 o mocy 3,5kW.Ciepła woda 
w gabinecie lekarskim przygotowywana jest w elektrycznym akumulacyjnym podgrzewaczu wody firmy Galmet o pojemności 5 
l i mocy 1,5kW.Kuchnia oraz część mieszkalna: C.W.U. w części mieszkalnej oraz w kuchni przygotowywana jest z w lecie z 
instalacji solarnej (bojler z wężownicą 300 litrów). W zimie woda w zbiorniku podgrzewana jest przez piec C.O. Do 
przygotowywania posiłków używa się kuchenek elektrycznych. W ciągu dnia w szkole wydaje się ok 110 posiłków dla dzieci. 
Sala sportowa: Woda w hali przygotowywana jest w 30 litrowym bojlerze elektrycznym o mocy 7,5 kW. Ze względów 
oszczędnościowych bojler jest przeważnie wyłączony.  
 
Zakres modernizacji: 
Montaż w kuchni dla potrzeb cwu (przygotowanie posiłków oraz dla potrzeb części mieszkalnej) pompy ciepła w systemie 
powietrze – woda z zasobnikiem o pojemności 270 dm3 (np. Galmet Basic 270) z rozprowadzeniem ciepłej wody do punktów 
poboru. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Uwagi:   

W budynku znajdują się dwa piece na paliwo stałe. Piece używane są na przemiennie przy umiarkowanych temperaturach. W 
przypadku gdy temperatura osiąga wysokie temperatury poniżej zera – oba piece pracują jednocześnie. W okresie grzewczym 
kotły ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali sportowej bez przerw oraz ograniczeń w ciągu tygodnia. W weekendy gdy 
temperatura jest powyżej 5oC ze względów oszczędności budynki szkoły i hali nie są ogrzewane. Kotłownia znajduje się w 
piwnicy w części mieszkalnej. W sali gimnastycznej znajdują się dwie nagrzewnice zasilane z systemu C.O. lecz nie spełniają 
swojej funkcji i nie są używane. Parametry kotła: W kotłowni znajdują się dwa kotły stalowe, wodne na paliwo stałe. Rok 
produkcji 1987, moc 105 kW. Rok produkcji 2012, moc 100 kW, sprawność 85%, fimry: DEFRO. Kocioł sterowany za pomocą 
sterownika elektronicznego firmy DEFRO. Parametry czynnika grzewczego: 90/70oCKocioł przy prawidłowych ustawieniach nie 
wymaga obsługi częściej niż raz na dobę. Instalacja wykonana jest jako pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody 
zasilające i powrotne prowadzone są w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy ścianach zewnętrznych, a 
w części niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu ścian. Całość 
instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej.Elementami grzejnymi w istniejącej 
instalacji c.o. są grzejniki żeliwne oraz członowe płytowe w większości wyposażone w termostaty, zamontowane pod oknami.  
 
Zakres modernizacji: 
Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki płytowe z termostatami. Izolacja termiczna instalacji centralnego 
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ogrzewania. Regulacja hydrauliczna. Zintegrowany system zarządzania energią w budynku wg normy ISO 50001. Koszty robót 
określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen 
rynkowych. 
 

OŚWIETLENIE 
 
Usprawnienie: modernizacja systemu oświetlenia 
 
Oświetlenie w pomieszczeniach realizowane jest żarówkami żarowymi lub świetlówkami w oprawach liniowych. Zakres 
modernizacji: wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED z wymianą opraw oraz przełożeniem (wymianą) 
instalacji elektrycznej. Zaleca sie wprowadzenie automatyki sterującej. 

 

3.2 Efekty realizacji projektu 

Efekty realizacji projektu w postaci oszczędności energii cieplnej i energii elektrycznej.  

Roczna oszczędność energii elektrycznej. 
 Średnio ważony czas użytkowania źródeł światła: 1 200 [h/rok] wg Rozporządzenia [4] 
 Ilość energii elektrycznej przed modernizacją:  
 16,056 [kW] * 1 200 [h/rok] = 19 267,20 [kWh/rok] tj. 69,362 [GJ/rok] 
 Ilość energii elektrycznej po modernizacji: 
 6,986 [kW] * 1 200 [h/rok] = 8 383,20 [kWh/rok] tj. 30,180 [GJ/rok] 
 Roczna oszczędność energii finalnej EK: 19 267,20 – 8 383,20 = 10 884,00 [kWh/rok] 

Roczna oszczędność energii finalnej: ΔQo = 10 884,00 [kWh/rok] => 39,18 [GJ/rok] 

Roczna oszczędność kosztów energii finalnej 

Cena zakupu energii elektrycznej (zakup i dystrybucja bez opłat stałych) = 0,42161 [zł brutto/kWh] 

Roczna oszczędność kosztów energii:  

10 884,00 [kWh/rok] * 0,42161 [zł brutto/rok] = 4 588,80 [zł. brutto/rok] 

Roczna oszczędność kosztów energii: 4 558,80 [zł brutto/rok] 

Czas zwrotu przedsięwzięcia 

Prosty czas zwrotu przedsięwzięcia SPBT =  

SPBT (bez dotacji) = 33 831,62 [zł brutto] / 4 558,80 [zł brutto/rok] = 7,4 [lat] 

Powyższy zwrot z inwestycji został wyliczony przy założeniu pokrycia przez Inwestora 100% nakładów. 

 

1. Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

1.2. Liczba kondygnacji 3 3 

1.3. Kubatura części ogrzewanej [m
 3

] 7386,35 7386,35 
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1.4. Powierzchnia netto budynku [m
 2

] 1986,98 1986,98 

1.5. Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m
 2

] 158,90 158,90 

1.6. 
Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń 
niemieszkalnych [m

 2
] 

1684,25 1684,25 

1.7. Liczba lokali mieszkalnych 2,00 2,00 

1.8. Liczba osób użytkujących budynek 152,00 152,00 

1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe 

1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe 

1.11. Współczynnik A/V [1/m] 0,46 0,46 

1.12. Inne dane charakteryzujące budynek ... ... 

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m
 

2
•K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.1. Ściany zewnętrzne 1,38; 0,96 0,19 

2.2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 
nad przejazdami 

0,28; 3,52 0,15; 0,28 

2.3. Strop nad piwnicą 1,71 0,23 

2.4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,37; 0,25 0,37; 0,25 

2.5. Okna, drzwi balkonowe 1,50; 4,50 0,90; 0,90 

2.6. Drzwi zewnętrzne/bramy 2,60; 3,20 1,30; 1,30 

2.7. Stropy zewnętrzne 0,36 0,15 

3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 
uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

3.1. Sprawność wytwarzania 0,820 0,820 

3.2. Sprawność przesyłu 0,800 0,900 

3.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0,880 

3.4. Sprawność akumulacji 0,900 0,900 

3.5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000 

3.6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 0,910 0,950 

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

4.1. Sprawność wytwarzania 0,400 3,490 

4.2. Sprawność przesyłu 0,600 1,000 

4.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 

4.4. Sprawność akumulacji 0,840 0,840 

5. Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 
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5.1 Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

5.2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 

5.3 Strumień powietrza zewnętrznego [m
3
/h] 10784,88 10979,28 

5.4 Krotność wymian powietrza [1/h] 1,46 1,49 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 220,26 46,13 

6.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 0,59 0,59 

6.3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

440,55 114,74 

6.4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

771,62 186,48 

6.5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [GJ/rok] 

32,38 2,23 

6.6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki 
sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych 
składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

781,51 --- 

6.7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

brak danych --- 

6.8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m

2
rok)] 

66,39 17,29 

6.9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m

2
rok)] 

116,29 28,10 

6.10** 

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 
Instalacja solarna / pompa ciepła powietrze 
– woda do cwu dla potrzeb kuchni i mieszkań 
 

0,00 43,9 

7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] 28,97 28,97 

7.2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** 
[zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 

7.3. Koszt przygotowania 1 m
3
 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m

3
] 371,96 8,21 

7.4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 
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7.5. 
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m

2
 powierzchni użytkowej  

[zł/(m
2
•m-c)] 

1,51 0,72 

7.6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 955,90 955,90 

2.7.7. Inne [zł] 0,00 0,00 

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  

Minimalna kwota własna (15%) [zł] 118 925,13 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 

76,53 Maksymalna kwota wsparcia (85%) [zł] 673 909,07 

Planowane koszty całkowite [zł] 792 834,20 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

19 247,51 Roczne oszczędności kosztów energii [%] 52,90 

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku. 
** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym 
zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
*** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii. 
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
 
 

Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

Energia końcowa EK 

1. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) [GJ/rok] 

771,62 186,48 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok]* 

32,38 2,23 

 
Razem: 

804,00 188,71 

 
Redukcja emisji dwutlenku węgla CO2 
 

Emisja CO2 przed termomodernizacją: 
Centralne ogrzewanie (węgiel kamienny): 
771,62 [GJ/rok] * 94,73 [kg/GJ] / 1000 = 73,10 [Mg/rok] 
Ciepła woda użytkowa (węgiel kamienny): 
32,38 [GJ/rok] * 1,10 * 94,73 [kg/GJ] / 1000 = 3,37 [Mg/rok] 
Razem: 73,10 + 3,37 = 76,47 [Mg/rok] 
 
Emisja CO2 po termomodernizacji: 
Centralne ogrzewanie (węgiel kamienny): 
186,48 [GJ/rok] * 94,73 [kg/GJ] / 1 000 = 17,66 [Mg/rok] 
Ciepła woda użytkowa (energia elektryczna): 
2,23 [GJ/rok] * 230,97 [kg/GJ] / 1000 = 0,52 [Mg/rok] 
Razem: 17,66 + 0,52 = 18,18 [Mg/rok] 
 
Redukcja emisji CO2: 76,47 – 18,18 = 58,29 [Mg/rok] 
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Redukcja energii. 

Lp 

 Nośnik energii 

w budynku 

Zakres modernizacji 

Koszt 

modernizacji 

brutto [zł] 

Oszczędności 

 

SPBT 

bez 

dotacji 

Rok bazowy  

– stan przed modernizacją 

Okres eksploatacji – stan po 

modernizacji 
Redukcja 

 

Energia końcowa 

EK 

Energia 

pierwotna EP 

Emisja CO2  

dla EK 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna EP 

Emisja CO2  

dla EK 

 

Energia końcowa 

EK 

Energia 

pierwotna EP 

Emisja CO2  

dla EK 

[GJ/rok] 

[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 

[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 

[Mg/rok] 

% 

1 

Energia cieplna 

Termomodernizacja 

 

792 834,20 

19 247,51 

41,2 

EK=804,00 

EP=884,40 

E=76,47 

100% 

EK=188,71 

EP=211,82 

E=18,18 

23,8% 

ΔEK=615,29 

ΔEP=672,58 

ΔE=58,29 

76,2% 

2 

Energia elektryczna 

Oświetlenie LED 

 

48 327,25 

4 154,51 

11,6 

EK=69,36 

EP=208,08 

E=16,02 

100% 

EK=33,89 

EP=101,67 

E=7,83 

49,9% 

ΔEK=35,47 

ΔEP=106,41 

ΔE=8,19 

51,1% 

Razem: 

841 161,45 

23 402,02 

35,9 

EK=873,36 

EP=1092,48 

E=92,49 

100% 

EK=222,60 

EP=313,49 

E=26,01 

28,1% 

 

ΔEK=650,76 

ΔEP=778,99 

ΔEP=71,3% 

 

ΔE=66,48 

71,9% 

 

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

końcowa 
Redukcja Redukcja [%] 

1 

Ilość zaoszczędzonej 

energii cieplnej EK (c.o. 

+ c.w.u) 

[GJ/rok] 804,00 188,71 615,29 76,5 

2 
Ilość zaoszczędzonej 

energii elektrycznej EK 

[GJ/rok] 

[MWh/rok] 

69,36 

19,27 

33,89 

9,41 

35,47 

9,85 
51,1 
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3 

Łączne zmniejszenie 

zużycia energii 

końcowej EK 

(c.o.+c.w.u.+e.e.) 

[GJ/rok] 873,36 222,60 650,76 74,5 

4 

Zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej 

(c.o.+c.w.u.+e.e.) 

[GJ/rok] 1092,48 313,49 778,99 71,3 

5 

Szacowany roczny 

spadek emisji CO2 dla EK 

(c.o.+c.w.u.+e.e.) 

[Mg/rok] 92,49 26,01 66,48 71,9 

 

Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz 
warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 

Lp. Usprawnienie 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 

10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 

11 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 

12 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 

13 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 

14 Modernizacja przegrody Dach_Sala gimnastyczna 

15 
Modernizacja systemu grzewczego, w tym zintegrowany system zarządzania energią w 
budynku 
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Opracowanie obejmuje koncepcję wykonania źródła ciepła jako uzupełnienia dla działającego układu 
technologicznego. Rozwiązania techniczne powinny zapewniać utrzymanie nie gorszych lecz lepszych 
parametrów technologicznych niż panujące obecnie w instalacji ciepłej wody użytkowej. 
Przewiduje się zlokalizowanie zmodernizowanego węzła cieplnego  w  pomieszczeniu   obecnego 
węzła. W pomieszczeniu tym projektuje się źródło ciepła w postaci urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (pompy ciepła) wg uzgodnień  z Zamawiającym..   
Optymalizacja i ulepszenia  zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną będą 
polegały na modernizacji oświetlenia wewnątrzobiektowego z  obecnie istniejącego, na światło w 
technologii LED. Pod pojęciem modernizacji oświetlenia należy rozumieć wymianę źródeł światła i tam 
gdzie to potrzebne, wymianę opraw wraz ze źródłami światła. 
 

          PODZIAŁ KOSZTÓW TERMOMODERNIZACJI 

Zgodnie z zasadami Programu 3.2.2 RPO WO 2014 – 2020 koszt termomodernizacji segmentu mieszkań nie 
stanowi kosztu kwalifikowanego. 
W oparciu o wytyczne do analogicznego Programu 3.2 RPO WP 2014 – 2020  
Budynek może stanowić przedmiot projektu w tym naborze, ale wydatki związane z modernizacją 
energetyczną pomieszczeń wynajmowanych pod działalność usługową, nie będą kwalifikowane do 
dofinansowania. Wyłączenie wydatków niekwalifikowanych może nastąpić: 
jako stosunek powierzchni użytkowej tych pomieszczeń do powierzchni użytkowej budynku. 
 

W związku z powyższym podział kosztów termomodernizacji budynku wyniesie: 

Segment szkolny: 
Powierzchnia użytkowa: 1 684,25 [m2] tj. 91,379% powierzchni użytkowej całego budynku 
Koszt termomodernizacji (c.o.+c.w.u.): 792 834,20 [zł.brutto] * 91,379%    = 724 483,96 [zł.brutto] 
Koszt modernizacji oświetlenia (e.e.): 48 831,62 [zł.brutto] * 100,00%                 = 48 831,62 [zł.brutto] 
Razem (c.o.+c.w.u.+e.e.): 724 483,96 + 48 831,62     = 773 315,58 [zł.brutto]  
 
Segment mieszkalny:  
Powierzchnia użytkowa: 158,90 [m2] tj. 8,621% powierzchni użytkowej całego budynku 
Koszt termomodernizacji (c.o.+c.w.u.) 792 834,20 [zł.brutto] * 8,621% = 68 350,24 [zł.brutto] 
 
 

Analogicznie wyliczono podział redukcji energii EK i EP oraz redukcji emisji CO2 

 
Segment szkolny: 
Powierzchnia użytkowa: 1 684,25 [m2] tj. 91,379% powierzchni użytkowej całego budynku 
 
Energia końcowa EK 
Oszczędności EK (c.o.+c.w.u.): 615,29 [GJ/rok] * 91,379%  = 562,25 [GJ/rok] 
Oszczędności EK (e.e.): 42,20 [GJ/rok] * 100,00%   = 42,20 [GJ/rok] 
Razem EK (c.o.+c.w.u.+e.e.): 562,24 + 42,20    = 604,45 [GJ/rok] 
 
Emisja CO2 
Redukcja emisji CO2 (c.o.+c.w.u.):      = 51,00 [Mg/rok] 
Redukcja emisji CO2 (e.e.):                         = 9,75 [Mg/rok] 
Razem redukcja CO2 (c.o.+c.w.u.+e.e.):  = 60,75 [Mg/rok] 
 
Segment mieszkalny:  
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Powierzchnia użytkowa: 158,90 [m2] tj. 8,621% powierzchni użytkowej całego budynku 
 
Oszczędności EK (c.o.+c.w.u.):         = 53,04 [GJ/rok] 
Oszczędności EP (c.o.+c.w.u.):         = 57,98 [GJ/rok] 
Redukcja emisji CO2 (c.o.+c.w.u.):  = 5,73 [Mg/rok] 

 

                                                                                                                                                   
4. Pozostałe wymagania zamawiającego w stosunku do pomiotu zamówienia. 
 
Do dyspozycji Wykonawców będą udostępnione do wglądu posiadane przez Zamawiającego dokumentacje 
techniczne istniejących instalacji. Zaznacza się jednak, że każdy z Wykonawców ubiegających się o 
zamówienie powinien we własnym zakresie dokonać wizji lokalnej i zweryfikować udostępnione w 
programie funkcjonalno-użytkowym informacje, rysunki techniczne i projekty budowlane ze stanem 
rzeczywistym. Każdy zainteresowany otrzyma możliwość swobodnego dokonania wizji lokalnej oraz 
obmiarów poszczególnych niezbędnych pomieszczeń i instalacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania, wg uzgodnień 
szczegółowych z Zamawiającym. 
Wysokość budynków będących przedmiotem PF-U nie przekracza 12 m, stąd też zgodnie z art.30 Ustawy 
Prawo budowlane [1.1] wykonanie przewidzianych dla nich robót termomodernizacyjnych nie będzie 
wymagało uzyskania pozwolenia budowlanego ani też nawet zgłoszenia. Nie mniej jednak wymaga się 
opracowania pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany + wykonawcze oraz przedmiar robót) w 
celu prawidłowego wykonania wszystkich robót przewidzianych dla modernizowanych budynków. 
Projekty zostaną uzupełnione przez Wykonawcę o niezbędne inwentaryzacje architektoniczne 
uwzględniające lokalizację instalacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać 
obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. 
Wymaga się od Wykonawcy, przy odbiorze końcowym robót, potwierdzenia uzyskania wymaganych Umową 
o dofinansowanie efektów ekologicznych i energetycznych, przy zachowaniu wskazanych parametrów 
techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwiązań projektowych Wykonawcy zaakceptowanych 
przez Zamawiającego. 
 
5. Założenia do projektowania. 
 
Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ustala 
minimalne/maksymalne parametry najważniejszych urządzeń i systemów, które traktowane będą jako 
wymagania jakościowe zapewniające bezawaryjną eksploatację, uzyskanie wysokiej sprawności i minimalny 
poziom szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne. 
W związku z planowanym wzrostem mocy elektrycznej związanym z pracą pomp ciepła należy 
przewidzieć ewentualną modernizację istniejącej stacji zasilania w energię elektryczną, zgodnie z 
warunkami, do mocy gwarantującej prawidłową obsługę pomp ciepła. 
Uzyskanie wszystkich warunków, projekt i uzgodnienia oraz podłączenie należą do 
Wykonawcy ! 
Projekt powinien zawierać schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umożliwiające prawidłowe 
wykonanie instalacji elektrycznej. Powierzchnia paneli nie może być większa niż dostępna powierzchnia 
dachów, kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być optymalnie dobrany, aby umożliwić najwyższą 
sprawność całego systemu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych badań, ekspertyz 
oraz inwentaryzacji, które potwierdzą możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu po 
ustaleniu z Inwestorem. 
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Pompy ciepła należy zaprojektować tak, aby ich praca osiągała zakładane sprawności, przy zachowaniu 
poboru energii elektrycznej nie większej niż zaplanowano w audycie. Pracujący układ musi zagwarantować 
Zamawiającemu osiągnięcie wymaganego efektu energetycznego i ekologicznego. 
Wymagania oraz wytyczne dotyczące dokumentacji projektowej pomp ciepła: 

5. 1 Opis wymagań Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.  
 

5.1.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku 

architektoniczno- przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się dużą 

trwałością użytkową oraz najwyższą jakością. Wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351), 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 

oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Państwowego 

Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast środki chemiczne 

zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków 

biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi normami. Zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem 

ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

5.1.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający nie 

stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak zorganizować 

teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Koszt zabezpieczenia terenów budowy i 

robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę 

Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cenę 

Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 

doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

5.1.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych – ocieplenie styropianem 

Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektów powinny zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją danego 

systemu dopuszczonego do stosowania. Należy stosować materiały i elementy posiadające aprobatę 
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techniczną na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i elementów składowych z 

różnych systemów ociepleniowych. 

5.1.3.1.  Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luźnych 

kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby spowodować rozwarstwienie 

ocieplonej ściany. 

5.1.3.2 . Listwa startowa i szczelina dylatacyjna 

Rozpoczynając układnie izolacji termicznej należy pamiętać o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej przestrzeni 

pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji (grunt pod wpływem mrozu czasami się podnosi, gdyby nie 

dylatacja, parcie na warstwę izolacji niszczyłoby elewację). Najczęściej jest to linia cokołu budynku 

wyznaczona izolacją przeciwwilgociową ułożoną na ścianach fundamentowych lub piwnicznych. Krawędzie 

szczelin dylatacyjnych są wykonane przy użyciu profili cokołowych i są mocowane za pomocą kołków 

rozporowych, przed montażem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej 

5.1.3.3.  Warstwa izolacyjna 

Układając izolację ze styropianu starannie dociskamy płyty wzajemnie do siebie, aby uniknąć powstawania 

mostków termicznych na złączeniach. Jednak najlepszym sposobem na uniknięcie mostków jest wykonanie 

izolacji płytami frezowanymi. Pierwszy rząd płyt izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Płyty styropianowe 

powinny być przyklejane metodą „pasmowo punktową” to znaczy, że szerokość pasma masy klejącej wzdłuż 

obwodu płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm, a na pozostałej powierzchni powinny być nałożone placki o 

średnicy 8-12 cm tak, aby łączna powierzchnia, masy klejącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni płyty. 

W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. naroża budynku, 

okolice otworów okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować mocowanie mechaniczne, używając 

kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach należy zastosować 6 kołków/m², natomiast przy 

płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m². W mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny 

być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy betonu 

komórkowego na głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju 

użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt styropianowych. 

Układanie drugiego rzędu rozpoczynamy od połówki płyty. Przy narożniku płytę wysuwamy na jej grubośd, 

aby umożliwić wiązanie rzędów na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rzędu płyt rozpoczynamy ponownie 

od całej płyty, aby w ten sposób zapewnić mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnym rzędami. 

Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych 

5.1.3.4.  Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej 

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroża na parterze oraz 

w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile ochronne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. 

Można zastosować również dodatkowe paski siatki zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej 

warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty 

styropianowe nanosi się warstwę podkładową o grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na świeżo 



„Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice,  

w tym: PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy” 

Adres obiektu budowlanego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy 
 

 30 

położony klej wyciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie 

klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są układane 

podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzić 

także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp. 

5.1.3.5.  Wykonanie warstwy elewacyjnej 

Na wyschniętą warstwę zbrojącą nanoszona jest warstwa gruntująca pod tynk zewnętrzny mineralny 

malowany farbą silikatową zgodnie z kolorystyką budynku. Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską 

nakłada się za pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej, a następnie rozprowadza cienką, równomierną 

warstwę. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w masie. Żądaną 

strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy. 

5.1.3.6. Właściwa pora wykonania ocieplenia 

 

Wszystkie prace dociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, czyli 

temperaturze od +5 do 25˚C,  przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest 

wskazane jak najszybciej. Położenie tynku w sposób naturalny zamyka dostęp czynników atmosferycznych i 

promieniowania UV do styropianu, który ukryty jest pod cienką warstwą kleju z zatopioną siatką. 

5.1.3.7.  Pozostałe zalecenia 

Na etapie przygotowania się do ocieplenia niezbędne jest uwzględnienie szczególnie istotnych elementów, są 
to przede wszystkim: 

• określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i 
warstwy zbrojonej ocieplenia, 
• określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do 
podłoża, 
• przygotowanie rysunków technicznych detali połączeń warstwy ocieplenia z ościeżnicami okien i drzwi, 

parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelności połączeń na przenikanie powietrza i 

wody opadowej, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali określających sposób wykonania zewnętrznych krawędzi 
warstwy ocieplenia: przy cokole, górnej krawędzi izolacji termicznej – połączenie z obróbkami blacharskimi 
ścianek attykowych, gzymsem, ewentualnych bocznych krawędzi, jeśli ocieplenie nie obejmuje całej 
powierzchni obudowy, 
• określenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocą specjalnych łączników 
mechanicznych), 
• dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru, 
• zaprojektowanie tam, gdzie jest to konieczne dodatkowych zabezpieczeo warstwy ocieplającej w pasie 

najniższej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobów dostosowanych do większego obciążenia i 

zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem typu antygraffiti, 

• podanie zaleceń eksploatacyjnych dotyczących konserwacji. 
 

Nieuwzględnienie powyższych elementów przed przystąpieniem do prac wykonawczych może 
spowodować liczne problemy w trakcie ich wykonywania. 
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5.1.4 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdził dokładność wykonania ościeży, w którym ma byd osadzona 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy 

naprawić i oczyści 

5.1.4.1.  Materiały 

Okna wykonane z profili PVC min. 5- komorowych 3-szybowych o głębokości zabudowy min. 70 mm, 
współczynnik przenikania ciepła dla każdego okna Uw ≤ 0,9 W/m2 K – potwierdzony stosownymi obliczeniami. 

Drzwi zewnętrzne muszą być wykonane z kształtowników aluminiowych, PCV lub stalowych izolowanych 
termicznie oraz muszą posiadać certyfikat na co najmniej 1 milion cykli, współczynnik przenikania ciepła dla 
każdej pary drzwi Uw ≤ 1,3 W/m2 K – potwierdzony stosownymi obliczeniami. 

5.1.4.2.  Montaż stolarki drzwiowej 

Wykonanie robót: 

• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawid stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach, 
• uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę wyprawić tynkiem o normatywnej 
grubości lub przykryć listwą, 
• ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 

mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3,00 mm. Różnice wymiarów po przekątnych 

nie powinny być większe od: 

• 2,00 mm przy długości przekątnej do 1,00 m, 
• 3,00 mm przy długości przekątnej do 2,00 m, 
• 4,00 mm przy długości przekątnej powyżej 2,00 m. 

Zamocowanie drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 

wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania (świadectwo ITB). Zabrania się używać do 

tego celu materiałów wydzielających związki chemicznie szkodliwie dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po 

zamontowaniu należy wyregulować i zamknąć oraz oczyścić z resztek materiałów montażowych i umyć. Drzwi 

mocować kotwami stalowymi rozporowymi o średnicy min 10,00 mm . Mocowanie kotwami w każdym narożu 

na krawędzi pionowej i poziomej, a na długości krawędzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Każda 

kotwa musi być osadzona w murze na głębokość min. 10,00 cm. Prześwit pomiędzy ościeżnicą a ościeżem nie 

może przekraczaj 20,00 mm. 

5.1.4.3. Montaż stolarki okiennej 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z wymaganiami 

producenta. Okna mocować kotwami stalowymi rozporowymi o średnicy min. 10,00 mm, bezpośrednio przez 

ościeżnicę lub za pomocą odpowiednich uchwytów. Mocowanie kotwami w każdym narożu na krawędzi 

pionowej i poziomej, a na długości krawędzi w rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Każda kotwa musi być 

osadzona w murze na głębokość min. 10,00 cm Prześwit pomiędzy ościeżnicą a ościeżem nie może 

przekraczać 20,00 mm. Styki ościeżnicy z murem uszczelnić pianką poliuretanową, wypełnienie musi byd 

całkowite. Parapety zewnętrzne montować ze spadkiem min. 5% w sposób zapewniający trwałość i szczelność. 
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5.1.4.4. Uszczelnienie i izolacje połączenia stolarki ze ścianą 

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między stolarką a ościeżem przed zawilgoceniem, zarówno 

przed wodą opadową od strony zewnętrznej, jak i wilgocią z powietrza przenikającego z pomieszczenia od 

strony zewnętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelniania należy przestrzegać wytycznych producenta materiałów uszczelniających, 
uwzględniając: 

• zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów, 
• oczyszczenie powierzchni przylegania, 
• zagruntowanie powierzchni przylegania, 
• wymagania odnośnie do stosowania ze względu na wilgotność i temperaturę powietrza. 

System uszczelnienia stolarki na obwodzie składa się z trzech warstw: 

• wewnętrznej, 
• środkowej, 
• zewnętrznej 

 
Warstwę wewnętrzną stanowi  uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie różnego 
rodzaju taśm, foli uszczelniających lub kitu trwale elastycznego nie przepuszczających powietrza i pary 
wodnej. Warstwę środkową stanowi izolacyjna pianka wypełniająca lub mineralne materiały izolacyjne, które 
zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia stolarki ze ścianą budynku. Warstwę zewnętrzną 
stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 
paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalnośd po stronie wewnętrznej stolarki powinna być wyższa niż po 
stronie zewnętrznej. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie powinno wchodzić w reakcję chemiczne z 
otaczającymi je materiałami. Generalną zasadą uszczelnienia połączenia stolarki ze ścianą jest: szczelniej po 
stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z 
połączenia na zewnątrz budynku. 

5.1.4.5.  Osadzenie parapetów okiennych 

Parapety zewnętrzne: 

• Parapety zewnętrzne niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, powinny wystawać około 3,00-4,00 

cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je dostatecznie mocno przymocować do ościeżnic, 

a miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym. 

• Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu poza profil progowy ościeżnicy w przypadku okien 
z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych. 
 

Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić: 
• zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury, 
• podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 
• połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji.  
 
Parapety wewnętrzne: 
• Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uszczelnieniu okna w ościeży z 

uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy.  
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• Płaszczyzna styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 

penetracji wody i pary wodnej w połączenie. 
 

5.1.5. Wymagania dotyczące robót budowlanych – dachy i stropodachy 
 

Przy naprawach stropodachów stosować tylko materiały termoizolacyjne suche, odpowiednio wcześniej 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Warstwa termoizolacji powinna być ułożona równomiernie, bez przerw i 

ubytków. Płytę stropową należy ocieplić pamiętając o położeniu na spodzie warstwy paroizolacyjnej 

zabezpieczającej izolację cieplną przed dyfuzją pary wodnej z pomieszczenia i jej ewentualnym wykraplaniem 

się w tej strefie. Aby paroizolacja dobrze spełniała swoje zadanie, musi być jednak szczelnie połączona na 

zakłady. Stropodachy pełne, których warstwy izolacyjne i pokryciowe są w dobrym stanie, należy ociepli 

poprzez ułożenie dodatkowych warstw materiałów izolacyjnych na istniejącym pokryciu oraz wykonać na 

izolacji nowe pokrycie. W istniejącym pokryciu należy wykonać perforacje – w ten sposób powstanie warstwa 

przepuszczająca parę wodną. Na niej ułożyć warstwę izolacji cieplnej, a następnie pokrycie odpowietrzane, 

składające się z papy perforowanej lub wentylacyjnej oraz papy zgrzewalnej. 

5.1.6.  Wymagania dotyczące instalacji pompy ciepła. 

Pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 18 kW szt. 1,000 

Bufor ciepła o pojemności 270 l - dostarczany wraz z 
pompą ciepła 

szt. 1,000 

Konstrukcja pod jednostkę zewnętrzną pompy ciepła szt. 1,000 

 

 Układ należy zaprojektować wraz z instalacja doprowadzającą do punktów poboru; 

 Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji: max. 55oC 

 Należy określić czy i do jakiej wartości należy podnieść wielkość mocy umownej zamówionej u 
Sprzedawcy energii elektrycznej, w związku z zastosowaniem pomp ciepła 

 Projekt powinien   przewidywać wpięcie w istniejący węzeł cieplny; 

 Rozwiązania projektowe powinny umożliwić w miarę możliwości wykonanie inwestycji bez przestoju 
instalacji c. w. u. oraz c. o. oraz obejmować niezbędny zakres prac  związanych z adaptacją 
pomieszczeń i niezbędnej części istniejącej instalacji; 

 W przypadku wymaganej przerwy w pracy węzła cieplnego lub jego części, należy określić 
szacowany czas prac montażowych wykonywanych podczas przestoju. 

 Opracowanie ponadto musi zawierać wytyczne dotyczące doprowadzenia zasilania elektrycznego 
urządzeń oraz ich zabezpieczenie.                                                                              

Pomieszczenie przewidziane na zabudowę nowych źródeł ciepła należy dostosować w 
zakresie niezbędnym dla zabudowy nowych urządzeń, w tym: kafelkowanie ścian i podłóg, 
tynkowanie i inne prace remontowe wymagające dopasowania pomieszczeń do standardów zgodnie z 
wytycznymi producentów urządzeń montowanych. Do posadowienia pomp ciepła i elementów węzła na 
posadzce pomieszczenia węzła należy przewidzieć stosowne fundamenty, gwarantujące izolacje akustyczną. 
 

5.1.7 Wymagania dotyczące modernizacji instalacji cwu. 
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Do wykonania instalacji przesyłu zimnej i ciepłej wody użytkowej, stosować rury stalowe bez szwu, wykonane 
wg PN-80/H-74219, materiał wg PN-89/H-84023/07 gatunek stali R-35, o pogrubionej warstwie cynku do 85 
µm, wg PN/H-74200 lub ocynkowane wg DIN-2444. Rury przewodowe do przesyłu zimnej i ciepłej wody 
użytkowej łączyć na gwint lub dla średnic większych od DN50 przy zastosowaniu lutospawania, łączyć lutem 
twardym. Dla zabezpieczenia układu pomiarowego należy zastosować filtr siatkowy ( gęstość siatki 300 oczek 
/ cm2 ). Rurociągi mocować do ścian i stropów przy pomocy uchwytów i zawieszeń wg BN-76/8860- 01 lub 
umieszczać w tynku. 

 5.1.7.1.Próby i odbiory. 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać płukanie, najpierw zimną, 
a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN – 92/M – 34031. Rurociągi łączone z 
armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, a następnie sprawdzić szczelność rur i 
urządzeń przy zamkniętych i zaślepionych zaworach odcinających. Instalację wewnętrzną do sprawdzenia na 
ciśnienie 9 bar na zimno, a następnie na parametry robocze. Ciśnienie próbne należy żądać na okres 30 min. 
dokonując w tym czasie oględzin wszystkich połączeń.  

5.1.7.2 Zabezpieczenia antykorozyjne.  

Po wykonaniu płukania i pomyślnej próbie ciśnieniowej powierzchnie rur stalowych czarnych należy oczyścić z 
rdzy i tłuszczu (drugi stopień czystości w/g instrukcji KOR - 3A), pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania 
o symbolu 25/91/56 w SWW 7962-000-850, następnie po wyschnięciu pomalować dwukrotnie emalią 
kreadurową lub farba silikonowo-ftalową przeznaczoną dla rurociągów do temp. 150 °C o symbolu SWW-
1313-121-225-100. Grubość powłok malarskich – łączna – nie powinna być mniejsza niż 0,15 mm. Przewody 
ocynkowane należy odtłuścić za pomocą benzyny lakowej, a następnie oczyścić powierzchnie szczotkami z 
miękkiego włosia. Pomalować jednokrotnie farbą poliwinylową do gruntowania o symbolu 31/02/08 wg. 
SWW 7722-007-110, a po wyschnięciu pomalować dwukrotnie emalia chlorokauczukową chemoodporna o 
symbolu wg. SWW 7262-000-850. Grubość powłok malarskich – łączna – nie powinna być mniejsza niż 0,15 
mm.  

5.1.7.3 Izolacja termiczna. 

Izolację termiczną przewodów instalacji wewnętrznej, zaleca się wykonać z półsztywnych kształtek z pianki 
poliuretanowej Steinonorm 300 typ 310 ( wymagany atest odporności termicznej do stosowania na 
rurociągach o temp do 135 °C). Prostki otuliny w formie cylindrów wzdłużnie rozciętych, pokryte są folia z 
miękkiego polietylenu. Współczynnik przewodzenia ciepła dla pianki w temp.180°C wynosi 0,031 W/mK, klasa 
palności B2 wg DIN 4102. Grubość izolacji zgodna z PN-85/B-02421. Dla przewodów instalacji wewnętrznej - 
zasilanie / powrót : DN 15 - 25 grubość izolacji 20 / 20 mm, DN 32 - 50 grubość izolacji 25 / 20 mm, DN 65 
grubość izolacji 25 / 25 mm, DN 80 - 100 grubość izolacji 30 / 25 mm, Zaizolowane przewody należy 
oznakować kolorowymi strzałkami (folia samoprzylepna) zgodnie z kierunkiem przepływu. Oznakowanie wg. 
PN-70/N-01270.  

5.1.7.4 . Zalecenia techniczne. 

Dla prawidłowej pracy instalacji konieczne jest wykonanie następujących prac :  

• Hermetyzacja instalacji wewnętrznej c.o. (montaż automatycznych odpowietrzników na 
zakończeniach pionów wraz z zaworami stopowymi, które zaleca się poprzedzić zaworami 
odcinającymi - kulowymi ).  

• Płukanie instalacji wewnętrznej c.o. po montażu .  
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• Sprawdzenie ciśnieniowe całej instalacji wewnętrznej c.o. zgodnie z PN – 92/M – 34031. - MontaŜ 
zaworów termostatycznych i regulacyjnych i wykonanie regulacji - wstępne nastawy na zaworach 
przygrzejnikowych.  

• Istniejące obudowy grzejników należy dostosować do wymiarów nowych grzejników.  
•  Po zdjęciu starych grzejników odświeżyć tynk i przemalować ,,fartuchy’’ ściany przed zainstalowaniem 

nowych grzejników, zabudować obudowy zabezpieczające lub obudowy drewniane-decyzje 
indywidualne.  

• Prace malarsko-izolatorskie wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności i kontroli działania układu. 
• Napełnianie instalacji wykonywać w długim czasie przy zdjętych głowicach termostatycznych i 

otwartych zaworach.  
• W wytypowanych pomieszczeniach, można zastąpić standardowe głowice termostatyczne, głowicami 

przeznaczonymi do montażu w instytucjach, które są zabezpieczone przed manipulacja przez osoby 
niepowołane. Piony instalacji c.o. należy prowadzić w miarę możliwości po starych trasach 
przewodów i w tym celu należy wykorzystać istniejące przejścia przez stropy. Wszystkie piony należy 
zaizolować otuliną Thermaflex oraz obudować płytą karton-gips. Zabudowy pionów należy pomalować 
na kolor biały. Gałązki prowadzone po wierzchu ścian należy zakryć listwą przypodłogową.  
 

Całość robót instalacyjno-montażowych i regulacyjnych (w przypadku podjęcia ich realizacji) należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta armatury oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych,, tom II ,,Instalacje sanitarne i przemysłowe,,. Wszystkie ewentualne zmiany 
należy uzgodnić z projektantem. 
 

5.1.8. Wymagania dotyczące wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 

Zdemontowane oprawy oświetleniowe razem ze źródłami światła należy przekazać użytkownikowi we 

wskazane miejsce – pomieszczenie na terenie danego obiektu. Oświetlenie energooszczędne winno 

zredukować zużycie energii o min. 40%. Zastosowane oświetlenie energooszczędne winno być przyjazne dla 

środowiska, lampy całkowicie poddające się recyklingowi. Zastosowane oprawy oświetleniowe winny 

zapewnić odpowiednią moc światła zgodną z wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń, miejsc pracy.  

Zastrzega się by oprawy i źródła dobierane przy projektowaniu oświetlenia efektywnego energetycznie były 

uzgodnione z Zamawiającym i cechowały się: 

• dużą skutecznością świetlną, 
• zmniejszeniem potrzeb konserwacji – poprzez zastosowanie opraw wykonanych z łatwo dających sie czyścić 

materiałów (szkło, plastik, metal) zmniejszamy koszty konserwacji i poprawiamy skuteczność świetlna całej 

oprawy; 

• większą trwałością – uzyskujemy redukcję odpadów bez konieczności częstej wymiany sprzętu; 
• wysokim komfortem i bezpieczeństwem pracy – poprzez zastosowanie rozwiązań dających białe (naturalne) 

światło, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy zapłon, ograniczenie promieniowania 

IR i UV, regulacje poziomu natężenia światła, oddzielne wyłączniki, możliwość grupowania punktów 

świetlnych. 

 

Zalecenia dotyczące stosowania oświetlenia: 
• Wielkość zainstalowanej mocy jednostkowej należy określić przez badanie w programie DIALux przy 

spełnieniu normy PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. 

• Wielkość natężenia oświetlenia dostosował do potrzeb i wymaganych natężeń na powierzchniach 
roboczych. 
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• W pomieszczeniach rzadko używanych i krótko oświetlanych należy stosować źródła światła odporne na 
częste włączanie i charakteryzujące sie niskim kosztem energetycznym rozruchu, 
• W budynku należy zastosować oświetlenie ogólne i oświetlenie strefowe umożliwiające oświetlanie 
wyłącznie stref pracy i stref użytkowanych przez użytkowników, 
 

5.1.9. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energią 

Zaleca się, aby Zamawiający rozważył zainstalowanie systemu zarządzania energią. 

Zainstalowany system zarządzania energią powinien spełnić poniższe funkcje: 
• wizualizacja w przeglądarce urządzeń technologicznych, urządzeń pomiarowych objętych systemem, w 

formie schematów z aktywnymi elementami informacyjnymi o stanie pracy urządzeń (pomp, ciśnień, 

temperatur, przepływów, otwarcia pomieszczeń, itp.), sytuacjach awaryjnych oraz prezentujących parametry 

pracy, 

• zdalne nastawy urządzeń, umożliwiające sterowanie parametrami instalacji centralnego ogrzewania, 
• wprowadzanie harmonogramów pracy podłączonych urządzeń, 
• automatyczne alarmowanie za pomocą SMS lub e-maili, 
• zdalne odczyty danych z podłączonych urządzeń (w tym liczników i wodomierzy) z nastawną 

częstotliwością odczytów, 
• zachowywanie danych w przypadku braku możliwości przesyłania ich do serwera oraz ich archiwizacja w 
przypadku zaniku transmisji danych, 
• transmisja za pośrednictwem sieci GSM 
• obsługa zdarzeń (alarmów i przekroczeń), 

• zasilanie awaryjne, 
• możliwość podłączenia wodomierzy, ciepłomierzy, regulatorów węzła cieplnego i innych urządzeń 
niezbędnych do dokonania analizy zużycia energii cieplnej, 
• temperatura pracy od +5 do +50°C. 
• pełną kontrolę zużycia energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania, 
• pełną kontrolę zużycia energii wyprodukowanej z instalacji pompy ciepła, 
• zapisywanie danych umożliwiających przeprowadzanie pełnej analizy zużycia energii, 
• dostęp do wszystkich lub wybranych funkcji systemu z dowolnego komputera posiadającego dostęp do 

Internetu. 
 
5.1.10. Wymagania dotyczące automatyki sterującej. 

Należy zainstalować układ automatyki sterującej. 

UWAGA! Zastosowane układy automatyki i sterowania, wykonane dla urządzeń współpracujących w węźle 

cieplnym i rozdzielni elektrycznej muszą posiadać wspólny program zarządzania           wytwarzaniem i 

rozbioru ciepła. 

Obiekt jest użytkowany publicznie zatem planowanie realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby nie 

zakłócić bieżącego użytkowania pomieszczeń  

5.2 Materiały i wymagania jakościowe ich dotyczące: 

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby, które 
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zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie 
i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.Prawo 
budowlane (DZ. U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, 
Nr 154/01 poz.1800, Nr. 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i są               
właściwie oznaczone zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
(DZ.U. Nr 92 z 2004r. poz. 881 z 30.04.2004) znakiem CE z deklaracją zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa B, zgodność z Polską Normą, aprobatę techniczną. 
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą 
niż 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie 
w okresie nie krótszym niż 10 lat. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 

miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 60 miesięcy. 

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. 
 
5.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.  
 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 
178 póz. 1745).  

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji 
zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 póz.744) z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).                         

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  
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 budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 1263).  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 
2003 nr 129 póz. 1184).  

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i p. 
poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczególności:  

 Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.) oraz 
przepisami z nią związanymi,  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 906),  

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627)  

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- 
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93),  

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, Póz. 460 z 
późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z 
późn. zm.),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 690), 
Polskimi Normami.  

 Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi na 
terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 
19 póz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.- Dz. U. z dnia 10.05.2006 r. 
nr 79, póz. 551). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i 
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności   z ustaleniami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego i umowy oraz projekty budowlane.  
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie - w uzgodnieniu z Zamawiającym - harmonogramu 
realizacji inwestycji.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu zarządzania energią zarówno w warstwie technicznej 
jak i organizcyjno-planistycznej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie założonych wyników ekonomicznych, ekologicznych i 
energetycznych na poziomie nie niższym niż przyjęte w  Planie Funkcjonalno-Użytkowym w okresie trwałości 
projektu. 
 
6. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu  
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Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy ciągłej pracy  obiektu z materiałów wykonawcy. Wykonawca 
będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

 organizacji robot;  

 zabezpieczenia osób trzecich;  

 ochrony środowiska;  

 warunków BHP;  

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania;  

 zabezpieczeniem terenu robót.  
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania 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. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z 
wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania 
Zamawiającego w stosunku do wykonania zadań:  

 zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym programie 
nieruchomościami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia  

 wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy  

 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 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 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i 
rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;  

 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;  

 Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba eksploatacyjna 
pod nadzorem Wykonawcy.  

 
7. Realizacja robót  
 
7.1. Przygotowanie terenu budowy  
 
W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt 
wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót.  
Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.                                                                                 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i 
polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamówienia do 
obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a 
w szczególności:  

 wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, dopuszczonych do obrotu 
i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych 
wykonywanych na obiekcie;  
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 zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacją 
projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,  

 wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

 robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: 
pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

 materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,  

 udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze 
Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  

 
7.2. Transport materiałów  
 
Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  
 
7.3. Odbiory  
 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót.  

 Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość 
faksem) Zamawiającemu.  

 Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  

 Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy. Przy 
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i 
jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.  

 Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 
wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, DTR, 
instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.  

 

 


