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Nazwa i adres inwestycji: 
 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej  
w Wiśniówku 

woj. mazowieckie, Wiśniówek, dz. nr 206/1, 208/1, 95, obręb 0032 Wiśniówek, gmina 

Lipsko 

Miasto i Gmina Lipsko 
Ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko 
 
Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV): 

 

Grupa 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoria 
robót 

Nazwa 

450   Roboty budowlane 

451   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45113 Roboty na placu budowy 

452   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części 

 4521  Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45212 

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych 
obiektów budowlanych  

  45215 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów 
użyteczności publicznej  

  45216 

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz 
wojskowych obiektów budowlanych  

 4522  Roboty inżynieryjne i budowlane 

 4526  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

  45262 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

453   Roboty instalacyjne w budynkach 

 4531  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  45315 
Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 
sprzętu elektrycznego w budynkach 

  45137 Inne instalacje elektryczne 

 4532  Roboty izolacyjne 

  45321 Izolacja cieplna 

  45324 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

ZAMAWIAJĄCY: 

  

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY 

  

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45212000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45212000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45212000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45215000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45216000-4
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 4533  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

 4535  Instalacje mechaniczne 

  45351 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

454   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 4541  Tynkowanie 

 4542  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
ciesielskie 

  45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 4544  Roboty malarskie i szklarskie 

  45441 Roboty szklarskie 

  45442 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45443 Roboty elewacyjne 

710   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 7120  Usługi architektoniczne i podobne  

 7130  Usługi inżynieryjne  
 

 
Część budowlana -architektura:  

mgr inż. arch. Mirosława Puczyńska 

I. STRONA TYTUŁOWA 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych. 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 Opis wymagań w zakresie dokumentacji  
 Opis wymagań w zakresie wykonania. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
 Wymagania szczegółowe dotyczące architektury i instalacji  
 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 
1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
robót określonych w programie. 
2. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.  
3. Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.  
4. Informacje dodatkowe. 

 

AUTORZY OPRACOWANIA: 

  

SPIS ZAWARTOŚCI: 

  

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71200000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 
V. Lista opracowań towarzyszących 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych. 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja istniejącego budynku 

świetlicy wiejskiej w Wiśniówku. Nieruchomość położona jest w woj. mazowieckim na 

działce dz. nr 206/1, 208/1, 95, obręb 0032 Wiśniówek, gmina Lipsko. 

Przedmiotowa działka na której stoi budynek objęty termomodernizacją jest 
zagospodarowana, nieogrodzona.   
 
 
W tym celu należy: 
  Wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem dokumentacji 
do termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Wiśniówku. 
 
Dostarczone dokumenty i projekty mają umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile 
to będzie wymagane) lub zgłoszenie robót budowlanych, oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie pomieszczeń (jeżeli takie będzie wymagane). Wykonawca wystąpić w imieniu 
Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych 
oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie- jeżeli to będzie konieczne. 

 
  Wykonanie niezbędnych robót budowlanych, prac remontowych- montażowo- 
instalacyjnych, w celu poprawienia właściwości termicznych ww budynku. 

 
Roboty określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi 
w systemie Generalnego Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowaną 
dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. 
Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkiem Wykonawcy (w zakresie 
architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) jest przeprowadzenie wizji 
lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury.  
Należy wykonać roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, które będą wynikać ze 
stanu faktycznego budynku. 
Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca, włącznie z aprobatami na użyte 
materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 
 

Niniejsze opracowanie służy jako podstawa do wykonania dokumentacji zgłoszeniowej 
oraz określenia planowanych kosztów termomodernizacji oraz przygotowania oferty 
umożliwiającej Wykonawcy zawarcie Umowy w systemie „Zaprojektuj i Wykonaj”. 
 

W ramach kompleksowej termomodernizacji : 
a). docieplony zostanie cały dach budynku- wełna mineralna lub styropian 
b). docieplone zostaną ściany budynku- styropian. 
c). zamontowane zostanie nowe źródło ciepła- powietrzna pompa ciepła  
d). zbudowana zostanie instalacja grzewcza wraz zamontowaniem grzejników 
e). wymieniona zostanie stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa wraz z obróbkami. 
f). wymienione zostanie oświetlenie wewnętrzne 
 

II. C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A   
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Opis ogólny budynku 
Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy.  
Ściany fundamentowe - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. 
Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne- murowane z bloczków gazobetonowych na 
zaprawie cementowej, wykończone tynkiem cementowo- wapiennym. 
Stropodach - żelbetowy.   
Pokrycie stropodachu papa na lepiku. 
Stolarka okienna i stolarka drzwiowa -drewniana do wymiany.  
Podłogi typu gres, drewniane i PCV 
Tynki cementowo- wapienne, malowane farbami emulsyjnymi.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.  
 
Charakterystyka ogólna i parametry techniczne budynku świetlicy 
- liczba kondygnacji:  1 kondygnacji naziemnych, 
- liczba klatek schodowych:  0  
- liczba wind:    0 
- pow. zabudowy budynku  505 m2 
- pow. użytkowa budynku  490,0m2    
- wysokość budynku  4,0 m 
 
Konstrukcja budynku. 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 
Ściany fundamentowe - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. 
Ściany nadziemia zewnętrzne i wewnętrzne - z bloczków betonowych, wykończone 
tynkiem cementowo- wapiennym. 
Stropodach– żelbetowy. 
Konstrukcja dachu- żelbetowa, dach – spadek ok.4% 
 
Pokrycie dachu jest z papy na lepiku.  
Odwodnienie połaci dachowych zapewniają rynny i rury spustowe. 
Ogólny stan techniczny budynku jest dość dobry. Natomiast nie docieplone ściany 
zewnętrzne– mogą wpływać na niszczenie elementów konstrukcyjnych budynku.  
 
Elementy wewnętrznego wykończenia obiektu. 
Ściany tynkowane. Podłogi z płytek ceramicznych, pcv 
 
Stolarka otworowa 
Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa – stara, drewniana - do wymiany 
 
Elewacja i dach 
Elewacja – ściany zewnętrzne- do termomodernizacji. 
Pokrycie dachu- papa– . Stropodach zimny- do ocieplenia 

 

Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające wartości współczynnika przenikania 
ciepła. 
 
 
Instalacje 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

oP 
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Wentylacja  
wentylacja grawitacyjna 
Instalacja wodno- kanalizacyjna 
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodne. Woda zimna bieżąca z sieci gminnej 
doprowadzona do budynku. Do ogrzania cwu- nowy boiler. Na terenie istnieje 
bezodpływowy zbiornik kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja p.poż.– hydrantowa 
- nie dotyczy 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
- grzejniki elektryczne, istniejący piec węglowy w jednym z pomieszczeń bez 
rozprowadzeń do innych pomieszczeń. 
 
Instalacja elektryczna, 
Budynek jest uzbrojony w przyłącze energetyczne z sieci- bez zmian. 
Oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy fluorescencyjne.  
Sterowanie lokalnymi łącznikami. 
 
UWAGA: Szczegółowy stan istniejącego budynku należy ocenić na podstawie wizji 
lokalnej. 
 
1.3. ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
Budynek jest użytkowany sporadycznie jako świetlica wiejska. 
Po przeprowadzeniu termomodernizacji nie zmieni się jego funkcja. Termomodernizacja 
może przyczynić się do częstszego wykorzystywania i użytkowania części budynku 
zajmowanej przez świetlicę wiejską. 
 

Opis zmian planowanych w budynku  
 

Szczegółowy opis planowanych zmian wewnątrz budynku zawiera: „Projekt remontu 
budynku w Wiśniówku na potrzeby świetlicy wiejskiej” wykonany w czerwcu 2015r przez 
wykonanym przez Grupa RMK Sp. z.o.o. - w posiadaniu Zamawiającego. Zakres zmian 
objętych projektem dotyczy części budynku. Należy uwzględnić istniejący projekt i 
przygotować projekt termomodernizacji całego obiektu. 
 

W ramach samej termomodernizacji : 
a). ocieplenie stropodachu styropianem EPS004 gr. 22 cm , o parametrze nie gorszym 

niż =0,032 W/(m*K) 
b). ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, gr. 15cm, o parametrze nie gorszym 

niż =0,032 W/(m*K), wykończone tynkiem elewacyjnym oraz farbą elewacyjną  
c). dostarczone i zamontowane zostanie nowe źródło ciepła – zastosowanie 
kaskadowo dwóch pomp ciepła typu powietrze/woda, o mocy 10,6 kW każda 
d). wymieniona zostanie stolarka zewnętrzna drzwiowa (Umax=1,3 W/m2*K) i okienna 
(Umax=0,9 W/m2*K)  (z nawiewnikami) wraz z obróbkami. 
e). wymienione zostaną grzejniki 
f). wymienione zostanie oświetlenie wewnętrzne 
g). ocieplona zostanie podłoga na gruncie w części świetlicy EPS gr. 8 cm , o 

parametrze nie gorszym niż =0,032 W/(m*K),  
 

Należy wprowadzić usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie 
przez przegrody budowlane. Polegać one muszą na ociepleniu ścian oraz wymianie drzwi 
i okien, oraz wprowadzeniu energooszczędnego źródła ciepła- pompa ciepła. Rezultatem 
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tych zmian będzie zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i elektrycznej 
w budynku oraz poprawa jego estetyki poprzez dodanie nowej kolorystyki elewacji. 

 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 

Wskaźniki powierzchni objętych projektem termomodernizacji. 

KONDYGNACJA POW. NETTO 

KOMUNIKACJI m2
 

POW. NETTO 

KONDYGNACJI m2
 

PROCENTOWY UDZIAŁ 
POW. RUCHU W POW. 
KONDYGNACJI 

PARTER- świetlica 52 490 10,6% 

 

Powierzchnia ścian do ocieplenia: 482,0m2 (Powierzchnia elewacji nie uwzględnia 
powierzchni ościeży okiennych). 
Powierzchnia stropodachu do ocieplenia: 525,0m2 
Powierzchnia podłogi na gruncie do ocieplenia- 490m2. 
Ilość okien do wymiany: 96m2- 25szt. W tym 25 z nawiewnikami- wraz z parapetami 
z blachy stalowej malowanej proszkowo. 
Ilość drzwi zewnętrznych do wymiany: 10,8m2- 3szt. 
 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów– 
ocieplenia i pokrycia tynkiem oraz długości obróbek blacharskich, parapetów, etc.- 5%. 
 
2.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
2.1. Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót 
budowlanych lub do pozwolenia na budowę (jeśli to będzie wymagane). 
 
Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia 
w następujących etapach: 
 
Etap I - Dokumentacja techniczna- Projekty Wykonawcze co i cwu oraz materiały 
  termomodernizacyjne do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Etap II - Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych 
Etap III- Dokumentacja powykonawcza 
 
Dokumentacja techniczna musi uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych 
rozwiązań technicznych przez Zamawiającego.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji wszystkie użyte materiały. (wersja papierowa 2 
egz.+ wersja elektroniczna) 
Materiały te powinny odznaczać się bardzo wysoką trwałością użytkową, oraz posiadać 
wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności 
publicznej. 
 
Dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych- 4 egz. - wg przepisów ogólnych 
 
Początek prac będzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
propozycji materiałów budowlanych. 
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Zamawiający wyda opinię do zaproponowanych rozwiązań w ciągu max. 3 dni roboczych, 
licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. 
 
Dokumentacja powykonawcza- po zakończeniu robót wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą: wersja papierowa w 2 egz. + wersja 
elektroniczna 2 egz.( w plikach PDF, jak również w plikach edytowalnych: doc;xls,dwg) 
 
2.2. Opis wymagań w zakresie wykonania.  
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych 
w zakresie postępowania z materiałami rozbiórkowymi. 
Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących punktów 
poboru usytuowanych w budynku poprzez rozdzielnicę budowlaną z ważnymi badaniami 
obowiązującymi w energetyce. 
Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z punktu znajdującego się na terenie 
remontowanego budynku. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie:  
-organizacji i wykonywania robót budowlanych,  
-ochrony środowiska,  
-warunków bezpieczeństwa pracy,  
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
-bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego wokół i na terenie realizacji robót,  
-ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry i na każde 
żądanie przedstawiał je do sprawdzenia. 
Wykonawca zapewni stały, bezpośredni nadzór i kontrolę prowadzonych robót wszystkich 
branż przez uprawnione osoby, odpowiednio do wymagań obowiązującej ustawy Prawo 
Budowlane, jak również decyzji organów administracji budowlanej. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 

rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji technicznej, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z niniejszymi 
warunkami, przepisami oraz warunkami umowy, 
stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich, 
jakość, dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w projektach i specyfikacjach technicznych, 
sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami, specyfikacjami technicznymi, niniejszymi warunkami i umową. 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie 
osoby do zarządzania realizacją umowy oraz w razie konieczności specjalistów pełniących 
funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy. 
Roboty będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego 
do zarządzania umową. 
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Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek i toczących się robót 
budowlanych oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. 
Otoczenie powinno przez cały okres prac pozostawać w stanie czystym i nie powodować 
utrudnień w terenie wokół remontowanego budynku (poza ogrodzeniem budowy). 
 

Wszystkie prace należy wcześniej zgłosić i uzgodnić z osobami upoważnionymi ze strony. 
Zamawiającego. 
 
Omawiany zakres robót dotyczy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej 
Zakres robót budowlanych: 

 Roboty budowlano- konstrukcyjne  

 Prace tynkarskie, malarskie i okładzinowe  

 Stolarka okienna i drzwiowa  

 Roboty instalacyjne 

 Instalacje elektryczne  

 Instalacje sanitarne 

 Instalacja centralnego ogrzewania 
 
Wykonawca zrealizuje m.in. niżej wymienione roboty budowlano- montażowe: 

 
Roboty rozbiórkowe: 
 
demontaż drzwi stolarki zewnętrznej- okna i drzwi wejściowe, 
demontaż (w niezbędnym zakresie) istniejących obróbek blacharskich, rur spustowych, 
parapetów okiennych, instalacji odgromowej, tablic informacyjnych.  
demontaż instalacji grzewczej w zakresie niezbędnym do wymiany źródła ciepła 
i grzejników. 
demontaż istniejącej instalacji elektrycznej- opraw oświetleniowych wewnętrznych 

demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

demontaż warstw istniejącej podłogi na gruncie  

 
Roboty montażowe 
 
docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu 
docieplenie podłogi na gruncie w części budynku warstwą styropianu (+odtworzenie 
warstw podłogowych) 
montaż oświetlenia wewnętrznego  
montaż stolarki okiennej wraz z wymiana parapetów zewnętrznych 
montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej –drzwi zewnętrzne 
docieplenie stropodachu styropianem lub wełną mineralną 
wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk budynku 
przełożenie instalacji odgromowej 
 
2.3. Wymagania szczegółowe dla architektury, instalacji oraz zagospodarowania 
terenu. 
 
ARCHITEKTURA. 
 
1). Zakres remontu obejmuje głównie zewnętrze budynku: zakres omówiony powyżej. 
2). Wszelkie prace w i na budynku należy przeprowadzić w oparciu o istniejący projekt 
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remontu oraz uwzględnić również jako nadrzędne, wszystkie wytyczne i zapisy audytu 
energetycznego dołączonego do opracowania. 
 
W projekcie „Projekt remontu budynku w Wiśniówku na potrzeby świetlicy wiejskiej” 
wykonanym przez Grupa RMK Sp. z.o.o. przewidziano docieplenie budynku warstwą 
15cm styropianu( λ=0,041 W/m*K)- niezgodnie z audytem, docieplenie stropodachu 
warstwą styropianu 15cm( λ=0,038 W/m*K)- niezgodne z audytem oraz docieplenie 
podłogi na gruncie warstwą styropianu 8cm –zgodne z audytem. 
Jako źródło ciepła zaproponowano kominek z płaszczem wodnym z rozprowadzeniem 
ciepła do poszczególnych pomieszczeń. 
 
Audyt energetyczny przewiduje:  

 ocieplenie budynku warstwą 15cm styropianu, współczynniku przewodności  nie 
gorszym niż λ=0,032 W/mK 

 docieplenie stropodachu warstwą 22cm wełny mineralnej lub styropianu o 
współczynniku przewodności nie gorszym niż λ=0,032 W/mK. 

 docieplenie podłogi na gruncie warstwą styropianu EPS 8cm o współczynniku 
przewodności nie gorszym niż λ=0,032 W/mK. 

 Wymianę zewnętrznej stolarki i ślusarki okiennej (Umax=0,9 W/m2*K)  i drzwiowej 
(Umax=1,3 W/m2*K)   

Jako źródło ciepła proponuje: powietrzną pompę ciepła wraz z centralną instalacją 
grzewczą (grzejniki z zaworami termostatycznymi). 
Wymianę starego boilera na cwu. 
 
Materiały izolacyjne: 
izolację cieplną ścian wykonać styropianem o grubości 15cm.  
Przed ociepleniem wszystkie elewacje należy przygotować: oczyścić mechanicznie, zmyć 
oraz zagruntować. Narożniki budynków należy ochronić metalowym kątownikiem 
do wysokości 2m ponad poziomem terenu. Powierzchnie ościeży należy ocieplić pianką 
PUR/PIR gr. 2-3cm- miarę możliwości. 
Zastosować rozwiązania systemowe producenta, obejmujące system kotwienia/ 
kołkowania w elementach nośnych oraz zestaw materiałów klej-siatka zbrojąca-tynk 
zewnętrzny elewacyjny, jak dla budynków niskich.  
Niedopuszczalne jest łączenie kilku systemów. 
Zastosować tynk zewnętrzny systemowy i malować farbą silikatową.  
Malowanie: farby wysokiej jakości odporne na UV 
Kolorystyka zgodna z przyjętą w projekcie budowlanym „Projekt remontu budynku w 
Wiśniówku na potrzeby świetlicy wiejskiej” wykonanym przez Grupa RMK Sp. z.o.o.  
Próbki kolorów farb elewacyjnych przedstawić do akceptacji Zamawiającego- min dwie 
propozycje kolorystyczne. 
Izolację cieplną stropodachu wykonać z 22cm warstwy wełny mineralnej lub styropianu 
metodą położenia na połaci dachowej zabezpieczenia hydroizolacją ( np. 2 x papa na 
lepiku).  
Wykonawca może wybrać inną metodę docieplenia stropodachu po zaakceptowaniu jej 
przez Zamawiającego. 
 
Stolarka Okienna: 
nowe okna PCV, z nawiewnikami, szczelne, rozwierno-uchylne, wymagany współczynnik 

przenikania ciepła U(max) = 0,9 W/(m2・K); zastosować nawiewniki higrosterowalne 

montowane w profilu okiennym (górna część okna) – 25szt., min. 1szt. na okno. 
 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
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Drzwi zewnętrzne pełne, antywłamaniowe, zmywalne, trwałe, odporne na uderzenia. 

wymagany współczynnik przenikania ciepła U(max) = 1,3 W/(m2・K) 

 
Oświetlenie 
Należy stosować oprawy ze źródłami typu LED. Dobór zgodnie z audytem wymiany 
oświetlenia. 
 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery 
przedstawiające proponowane materiały. 
 
Podane propozycje materiałów nie są wiążące, ale mają przedstawić standard 
oczekiwany przez Zamawiającego.  
Przedstawiony przez Wykonawcę standard materiałów nie może być gorszy niż 
przyjęty w PFU. 
 
KONSTRUKCJA. 
 
Nie jest projektowana generalna zmiana ogólnej funkcji budynku, w związku z czym nie 
ulegnie zmianie większość obciążeń użytkowych stropów, na które budynek został 
zaprojektowany. 
W omawianym zakresie termomodernizacji, wymagane prace remontowo- 
budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na stan techniczny konstrukcji 
i elementów budynku istniejącego. 
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz pod 
nadzorem osoby uprawnionej. 
 
Wymagania szczegółowe instalacyjne 
 
Instalacje sanitarne: 
Instalacja wod- kan  

 
Należy zamontować ponownie rynny spustowe po wykonaniu termomodernizacji. 
Dopuszcza się ponowny montaż części rur spustowych, które nie zostały uszkodzone 
podczas demontażu. 
Instalacja cwu 
Przewiduje się wymianę źródła cieplej wody użytkowej w budynku- nowy boiler. 
 

Instalacja wodna na parametry 55/40, dwurzędowa systemu zamkniętego . 
Rurociągi wykonane rur polietylenowych trójwarstwowych systemu PEX/AL./PEX / 
alternatywnie miedziane. 
Stalowe przewody zaizolowane prowadzone w bruzdach ściennych krytych np. płytami 
gipsowo- kartonowymi . 
Przed zamurowaniem wykonać próbę szczelności. 
Instalacja należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Instalacja co  
Należy wykonać nową instalacje CO z wymianą grzejników (22 szt.) i instalacji na nowe. 
Instalacja należy przeprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Temperatura wewnętrzna – 20 stopni C. 
Stefa klimatyczna III  
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Przewiduje się następujące usprawnienia poprawiające sprawność systemu 
grzewczego i dostosowujące instalację do wymagań technicznych: 

 

-zastosowanie kaskadowo dwóch pomp ciepła typu powietrze/woda, o mocy 10,6 
kW każda 

 

-montaż instalacji ( rurociągi i grzejniki): 22 sztuki grzejników 

 

-zastosowanie izolacji rurociagów 

 

-zastosowanie izolacji armatury regulacyjnej ( zawory regulacyjne, zawory 
podpionowe itp.) 

 

-hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzajace i przeponowe naczynia 
wzbiorcze) 

 

-zastosowanie zaworów termostatycznych ( 22 szt.) 

 

-zastosowanie automatyki pogodowej 

 

-zastosowanie sterowania czasowego pracą instalacji (obniżenia nocne i 
weekendowe) 

 

-niezbędne roboty budowlane i wykończeniowe ( szpachlowanie, malowanie, 
naprawy tynków itp.) 

 
Instalacja hydrantowa 
 - nie dotyczy 
 
Instalacja elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji pożaru: 
 

Instalacje elektryczne 

 
Instalacja odgromowa 
W obiekcie należy przełożyć instalację odgromową w związku z termomodernizacją. 
 
Instalacja oświetleniowa 
Przewiduje się całkowitą wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego – 47 szt. 
Wykonanie oświetlenia remontowanych pomieszczeń o natężeniu zgodnie z przepisami 
(zgodnie z PN- EN 12464-1) 

Oprawy oświetleniowe należy dostosować do charakteru pomieszczeń. Oprawy 
wyposażone mają być w energooszczędne źródła światła typu led wg założeń audytu 
energetycznego wymiany oświetlenia załączonego do opracowania. 

 
Instalacja teletechniczna: 

 - nie dotyczy 
 
Instalacja sygnalizacji pożaru: 
 - nie dotyczy 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno- Użytkowy jest materiałem informacyjnym 
opisującym przedmiot zamówienia na potrzeby prezentacji zamierzeń 
Zamawiającego podmiotom zewnętrznym. 
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1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem robót określonych w programie. 
 
- Rozwiązania proponowane w projektach budowlanych i wykonawczych muszą być 
zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem oraz Polskimi i Europejskimi Normami. 
- Zaproponowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty, 
dopuszczenia, aprobaty techniczne, bądź inne pozwolenia wymagane polskim prawem. 
- Projektanci, którzy będą wykonywać projekty techniczne powinni posiadać kwalifikacje 
zawodowe niezbędne do wykonania projektów budowlanych. 
 
Zestawienie najważniejszych przepisów : 
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz .U. Nr 75, poz 690 
z późn. zm.) z 2002r.,  
Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2012 r., poz. 462 ze zm.), 
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 2004 r., Nr 202 poz. 2072 ze zm.), 
 
2. Oświadczenie zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele 
budowlane 
 
Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie 
przekazane Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentów formalno– prawnych w celu 
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych. 
 
3. Wykaz dokumentacji części budynku podlegającego przebudowie, posiadanej 
przez Zamawiającego. 
 
- projekt techniczny „Projekt remontu budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku”(branża 
architektoniczna i instalacje) w wersji papierowej i elektronicznej wykonany przez Grupa 
RMK Sp. z.o.o. Pogórze gmina Kosakowo - mgr inż. arch. Dominika Falkowska z czerwca 
2015 wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi. 
Zakres projektu związany jest z częścią budynku ( około połowy), na pozostałą częś 
zamawiający nie dysponuje projektem. 
Wykonawca wykona sprawdzenie inwentaryzacji oraz dokumentacji budynku na potrzeby 
termomodernizacji na własny koszt, wykona projekt termomodernizacji całego obiektu. 
 
4. Informacje dodatkowe. 
 
Warunki związane z wykonaniem robót. 
Budynek świetlicy w którym wykonywane będą prace, jest odrębnym budynkiem. 

III.   C Z Ę Ś Ć   I N F O R M A C Y J N A 
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Wszystkie prace należy wcześniej zgłaszać i uzgadniać z osobą upoważnioną przez 
Zamawiającego, dotyczy to min: 
- czasowych wyłączeń instalacji elektrycznych i sanitarnych, 
- uzgadnianie czasu pracy pracowników, 
Należy realizować roboty w sposób jak najmniej uciążliwy otoczenia (hałas, utrzymanie 
porządku w trakcie i po ukończeniu prac).  
Należy wykonać prowizoryczne ogrodzenie lub oznaczyć strefę rejonu prowadzenia robót. 
Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy powinni być ubrani w odzież roboczą. 
Przy usuwaniu gruzu oraz odpadów powstałych wskutek prac budowlanych, należy 
pamiętać, że odbioru odpadów budowlanych może dokonać firma posiadająca 
odpowiednie uprawnienia. 
 
Uwagi końcowe. 
Wymaga się, aby Wykonawca prac budowlanych dokonał „wizji lokalnej” budynku i na 
własne ryzyko i koszt dokonał oceny zakresu prac koniecznych do wykonania dzieła celem 
uzyskania efektu końcowego. 
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny 
pełnego zakresu prac. 
Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie wykonać jakiegokolwiek zakresu prac, musi o tym 
poinformować na etapie składania oferty przetargowej. 
Jako wykonanie Przedmiotu Umowy („Zakończenie robót”) rozumie się pozytywny Odbiór 
Końcowy w tym podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Ostatecznego 
Wykonania Robót, co musi być poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawcę ostatecznego 
i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji (jeżeli takie będzie wymagane). 
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w systemie „Zaprojektuj i Wykonaj”.  
Wykonawca uwzględnił w cenie umownej wszelkie prace stanowiące Zakres Robót. 
Oferent powinien dokładnie zapoznać się z dokumentami przetargowymi.  
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ i niniejszego PFU. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w Umowie, niniejszym 
PFU, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. 
 
 

 
IV. CZĘĆŚ RYSUNKOWA 

 

Dokumentacja „Projekt remontu budynku w Wiśniówku na potrzeby świetlicy wiejskiej” 
(branża architektoniczna i instalacje) w wersji papierowej wykonany przez Grupa RMK Sp. 
z.o.o. Pogórze gmina Kosakowo - mgr inż. arch. Karolina Macyszyn-Rybińska z czerwca 
2015 wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjami technicznymi. 
 
 
V. Opracowania towarzyszące: 
 Audyt energetyczny 
 Audyt energetyczny wymiany oświetlenia 

 
 


