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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego są wymagania dotyczące 

wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej –budynku 

wielofunkcyjnego  przy  ul. Warszawskiej 2 w Aleksandrowie Łódzkim wraz z wymianą wyposażenia 

tego obiektu na energooszczędne, w oparciu o przygotowany audyt energetyczny obiektu 

stanowiącego załącznik do niniejszego opracowania oraz przygotowany audyt oświetlenia, 

stanowiący załącznik nr 2 do audytu energetycznego obiektu. 

 

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 

środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko 

naturalne. Inwestor dysponuje Deklaracją organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, wydaną przez 

Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi oraz oświadczeniem organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000, wydanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Łodzi.  

Celem zamówienia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co wznacznym stopniu przełoży się 

na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji 

gazów cieplarnianychdostosowanie obiektów do obowiązujących standardów technicznych, 

funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych.  

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu wielofunkcyjnego 

 

Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna  

Kubatura budynku 3662,41 m3 

Kubatura ogrzewania 3662,41 m3 

Powierzchnia netto budynku 1188,20 m2 

Powierzchnia użytkowa  961,34 m2 

Współczynnik kształtu 0,46 m -1 

Powierzchnia zabudowy budynku 754,74 m2 

Ilość mieszkań 0,00  

Ilość mieszkańców 100,00  



 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

Lokalizacja: 

Nieruchomość położona jest w mieście Aleksandrów Łódzki przy ul. Warszawskiej 2 w powiecie 

zgierskim województwa łódzkiego.  

 

Obręb ewidencyjny.: ul. Wojska Polskiego 3: obręb 0001 

Nr działki ul. Warszawska 2: działka 470  

 

Ochrona konserwatorska 

Zalecenia konserwatorskie stanowią załącznik do niniejszego opracowania.  

 

Opis i konstrukcja budynku 

Budynek   wykonany  jako   murowany   z cegły, dwukondygnacyjny , częściowo   podpiwniczony. 

Na budynek składają  się dwie bryły o rzutach prostokąta: jeden  dwukondygnacyjny  z częściowym 

podpiwniczeniem i  poddaszem (ten budynek jest aktualnie nieużytkowany poza pojedynczymi 

lokalami  funkcjonującymi jako zakłady handlowo-usługowe) oraz drugi jednokondygnacyjny o dachu 

jednospadowym  również częściowo podpiwniczony (aktualnie brak dostępu do piwnic). 

Budynek parterowy  jest aktualnie użytkowany  jako zakłady handlowo-usługowe: sklep z artykułami 

kosmetycznymi, sklep z odzieżą oraz wymiana walut a także sklep spożywczy (warzywniak). 

Stropy drewniane, w  kiepskim stanie , wymagają oceny stanu technicznego.  

Dach drewniany,  dwuspadowy, nad strychem  pokrycie blachą trapezową na deskach. 

Budynek posiada  dwie klatki schodowe , żelbetowe. 

Podpiwniczenia:  pod sceną sali widowiskowej  wejście  z wnętrza sceny widowiskowej  oraz od strony 

widowni. 

Drugie  podpiwniczenie  w części na styku z częścią  parterową. Pomieszczenie  piwniczne  w 

sąsiedztwie budynku jednokondygnacyjnego  po byłej kotłowni węglowej z kominem spalinowym, 

przewodem wentylacyjnym, okienkiem wsypowym, wejściem od zewnątrz  i schodami do piwnicy . 

Podpiwniczenie  sięga pod  teren budynku parterowego. Wentylacja budynku: grawitacyjna, 

przewodami murowanymi wyprowadzonymi nad dach.  Budynek  tylko  częściowo  użytkowany. 

 

 

Opis stolarki okiennej i drzwiowej 

Okna nieszczelne, nieocieplone nie spełniają wytycznych WT2014. Konieczna wymiana.Drzwi 

nieszczelne, nieocieplone nie spełniają wytycznych WT2014. Konieczna wymiana. 

 

Wentylacja 

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek 

nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie 

powietrza wentylacyjnego. 
 

Źródło ciepła i system przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU). 

 

Źródłem ciepła są kotły gazowe wiszące oraz  grzejniki  elektryczne,  montowane  dla  poszczególnych 

grup pomieszczeń. Ogrzewanie wodne grzejnikowe jest częściowo zdemontowane. 

a/  Budynek piętrowy: z pozostałości  instalacji  wynika , że ogrzewanie   budynku  i przygotowanie 

CWU oparte jest na  kotłach gazowych  dwufunkcyjnych . 

Dla  zespołu pomieszczeń , które były kiedyś użytkowane przez Siostry  Zakonne,  zamontowany  w 

łazience na piętrze  kocioł wiszący gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania Vitodent  

produkcji Viessmann o niepodanych parametrach. 

Na parterze  zamontowany kocioł gazowy  wiszący dwufunkcyjny typu Ferroli. W  trzecim lokalu piec 

gazowy  dwufunkcyjny wiszący. 

 



 

 

b/ budynek parterowy: ogrzewanie  miejscowymi  grzejnikami elektrycznymi  oraz jeden lokal 

ogrzewanym promiennikiem gazowym  z butlą gazową.  

CWU – przygotowywana  jest podgrzewaczami elektrycznymi. 

 

 

Instalacja gazowa  

Instalacja gazowa  zamontowana jest do pomieszczeń, w których  znajdowały się odbiory gazowe, 

głównie pieceogrzewcze  oraz piece przepływowe dla  podgrzewu ciepłej wody użytkowej (CWU).  

 Na ścianie czołowej budynku znajduje się szafka gazowa  z kurkiem głównym oraz reduktorem    

i  gazomierzem. Następnie gaz rozprowadzony jest do odbiorów  po ścianach budynku oraz częściowo  

podziemnie.  Instalacja wykonana  z rur stalowych  łączonych na skręcanie. 

 

Instalacja wody zimnej 

Instalacja prowadzona od wodomierza   przewodami  stalowymi ocynkowanymi i częściowo  

przewodami PP. Instalacja nadaje się do wymiany. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Instalacja prowadzona  przewodami  żeliwnymi częściowo   przewodami PCV. 

Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. Instalacja nadaje się do wymiany. 

 

Instalacja elektryczna 

Część starych przewodów wykonana jest z aluminium, w tablicach zabezpieczeń funkcjonują 

zabezpieczenia topikowe, w przeważającej części ułożona jest instalacja dwuprzewodowa. . Ze względu 

na stopień wyeksploatowania instalacji w całości nadaje się ona do wymiany łącznie z tablicami 

zabezpieczeń.  

 

Zapotrzebowanie na moc i ciepło na potrzeby systemu grzewczego 

Obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie 

grzewczym wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne 

właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia". 

Obliczenia szczytowej mocy grzewczej dla całego budynku wykonano zgodnie z normą PN- 

EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego”. 

W/w obliczenia wykonano przyjmując wieloletnie dane klimatyczne dotyczące: średnich 

miesięcznych wartości zewnętrznych temperatur oraz średnich miesięcznych wartości natężenia 

promieniowania słonecznego . 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

 

PIWNICE(budynek piętrowy) 

 

Nr  pomieszczenia Wyszczególnienie Powierzchnia  użytkowa m2 

01 Piwnica 12,43 

      
PARTER I (budynek piętrowy) 
 

Nr  pomieszczenia Wyszczególnienie Powierzchnia  użytkowa m2 

1 Zaplecze 11,25 

2 Pom. gospodarcze 5,51 

3 Korytarz 11,07 

4 Kl. schodowa 23,49 

5 Zaplecze 7,74 

6 Pomieszczenie 24,00 



 

 

7 Korytarz 15,84 

8 Pomieszczenie 42,24 

9 Widownia ze sceną (pom 

10) 

153,69 

11 WC 1,37 

12 Wiatrołap 4,28 

13 Kl. schodowa 3,55 

14 Pomieszczenie 28,20 

14a Pomieszczenie 22,55 

15 Sklep 13,51 

16 Zaplecze 6,72 

17 Sklep gosp.dom   30,22 

18 Zaplecze 12,86 

19 Sklep odzieżowy   21,33 

20 Sklep odzieżowy   16,50 

21 Schowek     6,34 

22 Sklep elektryczny 44,02 

 Razem 479,38 

 
PIĘTRO   
 

Nr  pomieszczenia Wyszczególnienie Powierzchnia  użytkowa m2 

101 Pokój 19,64 

102 Pokój 15.07 

103 Pokój 15,92 

104 WC   3,40 

105 Łazienka   5.90 

106 Łazienka 4.80 

107 Pomieszczenie 8.42 

108 Pomieszczenie 10,72 

109 Pomieszczenie 17,14 

110 Kl. schodowa 7,26 

111 Jadalnia   97,69 

112 Korytarz 6,76 

113 Pomieszczenie 13,85 

114 Pomieszczenie 8.06 

115 Komunikacja 2,10 

116 Kuchnia 10,34 

117 Korytarz 5,17 

118 Korytarz 16,02 

119 Pokój  14,90 

120 Kl. schodowa 14,59 

121 Pokój 11,27 

122 Pokój 10,54 

123 Korytarz 17,28 

 Razem 336,84 

          

    
PARTER II (budynek parterowy) 
 

Nr  pomieszczenia Wyszczególnienie Powierzchnia  użytkowa m2 

23 Sklep kosmetyczny 37,92 

24 Przymierzalnia 4,69 

25 Zaplecze 1,66 



 

 

26 WC 1,43 

27 Sklep 9,11 

28 Sklep          27,97 

29 WC 2,33 

30 Komunikacja 3,73 

31 Pomieszczenie 5,76 

32 Sklep 35,43 

33 WC 2,66 

 Razem 132,69m2 

 
 
 
Zestawienie  powierzchni użytkowej: 

PIWNICA        12,43 m2 

PARTER I         479,38 m2 

PARTER II         132,69 m2 

PIĘTRO          336,84 m2 

Ogółem            961,34m2 

 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Rozwiązania budowalno –konstrukcyjne 

 

P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 24 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  PAROC ROS 50 

Uwagi:   

Ocieplenie stropodachu poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej lub wdmuchnięcie granulatu w przestrzeni pomiędzy dachem a stropem nad 
ostatnią kondygnacją. Minimalna grubość warstwy izolacyjnej 24cm przy współczynniku lambda nie gorszym niż 0.04. 
 
Powierzchnia: 663,02 m2 

 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

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

Uwagi:   

Proponuje się ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości minimum 15cm i współczynnikiem lambda nie gorszym niż 0.036. Koszt 
wskaźnikowy uwzględniający roboty towarzyszące (przełożenie instalacji odgromowej, rynien, rusztowania, itp). 
 
Powierzchnia: 798,33 m2 

 

P3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 

Uwagi:   

Ocieplenie podłogi na gruncie warstwą styropianu o grubości minimum 10cm i współczynniku lambda nie gorszym niż 0.038. W kosztach 
uwzględniono ocieplenie ścian poniżej gruntu do głębokości 1m (około 130m2) w celu likwidacji mostków cieplnych. 
 
Powierzchnia: 754,74 m2 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 



 

 

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

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

Uwagi:   

Wymiana stolarki na nową spełniającą wytyczne WT2014 na rok 2021. 
 
Powierzchnia: 95,86 m2 

 

O2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna' 

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

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

Uwagi:   

Wymiana stolarki na nową spełniającą wytyczne WT2014 na rok 2021. 
 
Powierzchnia: 45,28 m2 

 

C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. Elementy źródła związane z systemem CWU. 

2. Instalacja CWU 

3. Zasobnik CWU 

Uwagi:   

W celu redukcji zapotrzebowania na CWU w łazienkach i kuchni proponuje się zastosowanie perlatorów oraz fotokomórek. 
Modernizacji podlega instalacja CWU zasilana dotychczas gazem, przepływowe ogrzewacze elektryczne w części niskiej oraz w lokalach od 
strony ulicy Warszawskiej pozostają bez zmian. Część modernizowana zasilana będzie z głównego źródła grzewczego oddzielnym obiegiem z 
recyrkulacja i zbiornikiem buforowym o pojemności 500l. 

 

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. Zestaw 2 pompy absorpcyjne + kocioł kondensacyjny. 

2. Instalacja CO 

3. Automatyka i regulacja plus termostaty. 

Uwagi:   

Proponuje się jako źródło ciepła zestaw CW składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej i 
kondensacyjnego kotła gazowego. Zestaw składa się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej oraz jednego 
kondensacyjnego kotła gazowego. Urządzenia zainstalowane są na wspólnej stalowej szynie  
i połączone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw wyposażony jest w pompy obiegowe WiloYonos Para HF 25/10. Pompy ciepła 
pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury 65°C, natomiast kocioł gazowy AY do temperatury 80°C. Zestaw przeznaczony 
jest do instalacji zewnętrznej i może być zasilany gazem ziemnym lub LPG. Czynnik chłodniczy stanowi R717, natomiast substancją 
pochłaniającą jest woda. Szafka zasilająca oraz wszystkie elementy linkuprzeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych. W 
szafce zasilającej znajdują sięzabezpieczenia zestawu. Do szafy podłączany jest panel DDC (montaż wewnętrzny), który zapewnia 
sterowanie temperaturą wody poprzez załączanie i wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. Umożliwia konfigurację wartości 
temperatur, sprawdzenie czasu pracy urządzeń, liczby zapłonów i liczby rozmrożeń. Przy podłączonym czujniku temperatury 
zewnętrznej do DDC możliwa jest praca urządzeń według krzywej pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego 
programatora temperatury wody oraz podłączenie alarmu zewnętrznego. Każda pompa ciepła GAHP-A HT w linku składa się z 
hermetycznego obiegu typu woda – R717 wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje się wymiennik lamelowy w kształcie 
litery C. Jego zadaniem jestpozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza. Wymiennik jest wykonany ze stali tytanowej i 
malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator osiowy o zmiennej prędkości obrotowej, zapewniający przepływ powietrza przez 
wymiennik lamelowy. Każda jednostka GAHP-A HT wyposażona jest w termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, 
zawory zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, 
termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający pracą, przepływomierz, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, 
zawór gazowy, wykonane z tworzywa przyłącza instalacji kominowej. Każdy kocioł AY wyposażony jest w niezależny przewód 
spalinowy odprowadzający spaliny z procesu spalania, termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, termostat, palnik 
nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarządzający pracą, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, 
zawór gazowy, system antyzamrożeniowy.Nowa instalacja CO, w pełni zaizolowana rozdzielona na obiegi z oddzielnym 
opomiarowaniem. Proponuje się minimum 3 obiegi CO - oddzielny dla części niskiej, oddzielny dla lokali od strony ulicy Warszawskiej i 
oddzielny dla pozostałej części budynku. W projekcie należy rozważyć konieczność rozdzielenia obiegu dla pozostałej części budynku 
na dwa lub więcej obiegów w zależności od potrzeb. Zastosowanie nowoczesnych grzejników płytowych wyposażonych w 
termozawory, automatyka i regulacja pogodowa. Automatyka pogodowa oraz termostaty pozwolą na skuteczne egzekwowanie rygoru 
zaniżania temperatur w budynku. 

 

 



 

 

Oświetlenie 

Usprawnienie: modernizacja oświetlenia 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1.Wymiana opraw i źródeł światła. 

2. Wymiana instalacji elektrycznej 

3. Automatyka i regulacja. 

Uwagi:   

Proponuje się zastąpienie oświetlenia tradycyjnego oświetleniem LED poprzez wymianę opraw i źródeł światła. W przypadku 
oświetlenia świetlówkowego nowe źródła światła muszą mieć zasilacz izolowany galwanicznie, diody LED musza mieć certyfikat 
spełnienia norm fotobiologicznych w najbezpieczniejszej grupie, obudowa musi być wykonana z aluminium, współczynnik mocy biernej 
cos ᶲ nie może być mniejszy niż 0,96, moc pobierana przez lampę LED zastępującą świetlówkę typu T8 o długości 60cm nie może być 
większa niż 8,5W, świetlówkę 120cm - 16,9W. 

 

 

Elektrownia PV 

Usprawnienie: budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1.Budowa nadachowej instalacji PV. 

Uwagi:   

Proponuje się budowę instalacji PV o mocy 11kWp. 

 

 

Wszelkie prace wynikające z audytu energetycznego zostaną wykonane wg warunków 

technicznych obowiązujących od 01.01.2021. 

 

Zasada uniwersalnego projektowania 

Realizacja przedmiotowego projekt odnosi się bezpośrednio do projektowania uniwersalnego  

zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (…) na lata 2014-2020. Projektowanie uniwersalne to 

projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 

wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

Wnioskodawca realizuje tę zasadę poprzez wprowadzenie mechanizmu racjonalnych usprawnień 

polegających na zastosowaniu w łazienkach i kuchni perlatorów oraz fotokomórek. U osób z 

niepełnosprawnością wzroku obejmuje ona zastępcze sposoby odzwierciedlania rzeczywistości 

głównie przez dotyk, węch i słuch. Wszystkie te drogi kompensacji mogą być właściwie 

wykorzystane przez osoby niewidome bądź słabowidzące, w przypadku wskazanego rozwiązania 

technicznego.  

 

 Przygotowanie terenu 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i 

szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót . Teren prac winien być wygrodzony, 

zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należało 

będzie uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. Rusztowania i pomosty robocze powinny być 

zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Gruz, materiały z 

rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. będzie należało wywozić na bieżąco z 

terenu budowy. Inwestor zobowiąże się udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) 

niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki 

techniczne podłączenia – zostaną uzgodnione po wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy. 

Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu 

budowy. 



 

 

 
Transport materiałów 

Transport materiałów na Plac budowy zapewni Wykonawca na własny koszt. Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

 

 
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych   

 

 

Realizacja robót budowalnych musi prowadzić do wypracowania następujących wskaźników: 

 

 
 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

(CO32) 
 

KLUCZOWY 

 
 

kWh/rok  
 

410559 

 
 

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CO34) 

 

KLUCZOWY TONY RÓWNOWAŻNIKA CO2/ROK 74,52 

 

 
 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektu 

 

KLUCZOWY GJ/ROK 1289,88 

 
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 

 
KLUCZOWY (MWh/rok) 2 442 

 
 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
 

KLUCZOWY (GJ/rok) 535,44 

 

W przypadku rozwiązań równoważnych wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do bezpłatnego 

opracowania i przedłożenia audytu energetycznego obiektu potwierdzającego niezmienność 

wszystkich zaplanowanych obliczeń łącznie oraz wypracowanie wskazanych wskaźników, będących 

warunkiem otrzymania dotacji na realizację zadania.  

 
Wykonawca zobowiązany będzie 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, będzie zrealizowanie inwestycji zgodnie z 

Prawem Budowlanym a w szczególności: 

 

• wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, dopuszczonych do 

obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót branżowych 

wykonywanych naobiekcie, 

• zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z specyfikacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonaną wprojekcie, 

• wykonanie wszystkich wymaganychnormami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych zawartymi w specyfikacją projektową oraz techniczną  oraz stosownymi 



 

 

przepisami: pomiarów, badań, prób orazrozruchów, 

• udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w Odbiorze 

Końcowym PrzedmiotuZamówienia. 

 
Wykonawca będzie zobowiązany używać takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 

robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy . W przypadkach wzbudzających wątpliwość co do jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania sprzętu Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów lub ich 

kopii , potwierdzających stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania . W razie zakwestionowania stanu 

danego urządzenia przez Inspektora nadzoru i wykrycia jego stosowania do prac instalacyjnych lub 

zaistnienia wypadku z użyciem tego sprzętu , odpowiedzialność leży po stronieWykonawcy. 

Wykonując roboty związane z termomodernizacją budynków Wykonawca będzie zobowiązany aby 

dążyć do tego by w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy istniejących obiektów wychodzących 

poza obręb zamierzonych zadań określonych w specyfikacji technicznej i projektowej . Jednak gdy pojawi 

się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonywania robót instalacyjnych to ich zakres 

i ilość należy uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. 

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie 

związanych z wykonywaną modernizacją lub w zakresie większym niż wymaga tego dokumentacja 

odpowiada wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 

Po zakończeniu modernizacji wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia przekazanego terenu 

oraz jego otoczenia , jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności uprzątnięcia terenu 

obejmuje m.in. usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych , usunięcie 

sprzętu , maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania , usunięcie innych odpadów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie : 

• organizacji robot, 

• zabezpieczenia osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków BHP, 

• zabezpieczeniem terenu robót, 

• zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przy terenie robót. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy 

z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

• rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z specyfikacja projektową , techniczną oraz 

warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi wprojekcie, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone nabudowie, 

• jakość i dokładność wykonaniaprac, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń iwyposażenia, 

• sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową iumową. 

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegającychzakryciu, 



 

 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy. 

 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

 budowy  i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie specyfikacji projektowej i technicznej.  

 

Odbiórczęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie

 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, odbioru końcowego sporządzonych wg wzoru ustalonego 

przez Inwestora. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w 

obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacjątechniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 

Warunki gwarancyjne i serwisowe 

Warunki gwarancyjne i serwisowe zostaną ustalone w trakcie konstruowania dokumentacji 

technicznej i specyfikacji materiałowej z ścisłym uwzględnieniem zastosowanych materiałów 

i przepisów prawa oraz wymogów eksploatacyjnych wykorzystanych urządzeń i materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI 

Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 

w szczególności wymagania: Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 

z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawieustawy,Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w 

sprawie innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej 

 

2. PRAWO DO DYPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Najważniejsze przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 

kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej 

zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych z późniejszymizmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.  w  sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku stanowiącej 

samodzielną całość techniczno-użytkową oraz świadectw charakterystykienergetycznej. Dalej zwane 

Rozporządzeniem dot. świadectwenergetycznych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” dalej zwane WarunkamiTechnicznymi. 

• Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metodaobliczeń". 

• PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - 

Metodyobliczania" 

• PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania 

ciepła - Metody uproszczone i wartościorientacyjne" 

• Polska Norma PN–EN 12831:2006 "„Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. 

• Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków. 

Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia". 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz z 

obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i innych 

aktów wykonawczych do nich 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz.U.91.81.351), 

wraz z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i 

innych aktów wykonawczych donich 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321), wraz z 

obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i innych aktów 

wykonawczych do nich 

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2001r. o samorządach zawodowych architektów,inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów, (Dz.U.01.5.42), wraz z obowiązującymi zmianami, z 



 

 

uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i innych aktów wykonawczychdo 

nich 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności, (Dz.U.02.166.1360), wraz z 

obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i innych aktów 

wykonawczych do nich 

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji, (Dz.U.02.169.1386), wraz z 

obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń iinnych 

aktów wykonawczych do nich 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, (Dz.U.04.19.177), 

wraz z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i 

innych aktów wykonawczych do nich. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz z 

obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń iinnych 

aktów wykonawczych do nich 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej,(Dz.U.11.94.551), 

wraz z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i 

innych aktów wykonawczych do nich 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.12.14), wraz z 

obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń i innych 

aktów wykonawczych do nich 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych Tom I. 

Budownictwo ogólne, Tom II. Instalacje sanitarne & przemysłowe, Tom V Instalacje 

elektryczne, wprowadzone do stosowania przez MinisterstwoGospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa 

• Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, oprac.COBRTIINSTAL, 

2001.06, zeszytnr1 

• Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, oprac.COBRTIINSTAL, 

2001.08., zeszytnr2 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

grzewczych,oprac.COBRTIINSTAL, 2003.05., zeszytnr6 

• Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych, oprac. COBRTI 

INSTAL, 2004., zeszytnr10 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, robotyziemne 

i konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, zabezpieczenia i izolacje, roboty instalacyjne 

elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne, oprac.Instytut Techniki Budowlanej 

• „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal”, 

wytyczne i uwagi, instrukcje, DTR-ki producentówurządzeń. 

 
Uwaga: Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz norm 

prawnych. Brak w wykazie innych, poza wymienionymi, aktów normatywnych 

i prawnych nie zwalania Wykonawcy z obligatoryjności ich zastosowania.  

Wykaz ww. dokumentów nie stanowi katalogu zamkniętego obowiązujących przepisów. 

 

 

4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY  

4.1. Kopia mapy ewidencyjnej 

4.2. Zalecenia konserwatorskie 

4.3. Audyt energetyczny obiektu wraz z audytem oświetlenia  

4.4. Inwentaryzacja budowlana  


