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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE 
   
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy 
Zbory, ul. Spokojna 69  
Nr ewid. dz. 60, 173, 63/2, obr. Zbory, jedn. ewid. Popów  
 
3. Nazwa Zamawiającego oraz jego adres 
Gmina Popów 
ul. Częstochowska 6 
42-110 Zawady 
 
4. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia 
Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w 
następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV: 
4.1. W zakresie prac projektowych: 
CPV: 71220000-6; usługi projektowania architektonicznego, 
CPV: 71240000-2; usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 
CPV: 71320000-7; usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
4.2. W zakresie prac budowlanych: 
CPV: 45110000-1; roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
CPV: 45000000-7; roboty budowlane  
CPV: 45400000-1; roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV: 45300000-0; roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3; Roboty instalacji elektrycznych 
CPV 45453000-7; Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45421000-4; Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45320000-6; Roboty izolacyjne. 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy 
 
Program opracował: mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek  
 
                                 mgr inż. arch. Katarzyna Gadzinowska 
                                  
 
 
 
 
 
 

Częstochowa, grudzień 2019r. 
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I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra 
infrastruktury z dnia 2 września 2004 z późn. zm. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie wyboru najkorzystniejszej oferty na 
zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych przy uwzględnieniu optymalnej relacji 
ceny w stosunku do kryteriów związanych z jakością, funkcjonalnością, technologią 
kosztami eksploatacji oraz terminem wykonania. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, 
zgłoszenie robót budowlanych w celu uzyskania zaświadczenie o braku wniesienia 
sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlano-
montażowych w zakresie termomodernizacji istniejącego budynku użyteczności 
publicznej, tj. budynku OSP w Zborach w Gminie Popów (w którym mieści się siedziba 
OSP oraz świetlica wiejska), z modernizacją istniejących instalacji (elektrycznej i wody) w 
zakresie niezbędnym do funkcjonowania obiektu wraz z montażem OZE – instalacji 
fotowoltaicznej. 
Do przedmiotu zamówienia należy uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień jeśli 
będą wymagane prawem, w tym Ustawą Prawo budowlane oraz prowadzenie nadzoru i 
zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich, objętych inwestycją, branżach. 
Inwestycję zaplanowano na działkach nr ewid. 60, 137, 63/2 w Zborach, stanowiących 
własność Gminy Popów oraz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
przez Gminę Popów. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku 
oraz montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii 
elektrycznej, w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania budynku na nieodnawialną 
energię cieplną i energię elektryczną w budynku użyteczności publicznej.  
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych 
W budynku należy wykonać : 

• docieplenie ścian zewnętrznych  

• docieplenie dachu 

• docieplenie ścian fundamentowych  

• docieplenie podłogi na gruncie 

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

• wymianę grzejników z automatyką i elektrycznych podgrzewaczy przepływowych 
wody wraz z  niezbędną armaturą i urządzeniami, 

• montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podłączeniem do sieci energetycznej. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Oferent zobowiązany jest do wizji w terenie i zapoznanie się z wszystkimi warunkami 
Przedmiotowy teren jest płaski. Na terenie działki znajdują się następujące obiekty : 

− istniejący o powierzchni zabudowy 240,60m²   

− parking 

− budynek handlowy 

− budynek gospodarczy  
 

Teren jest zagospodarowany i ogrodzony. 
Budynek objęty opracowaniem jest w chwili obecnej użytkowany przez mieszkańców jako 
remiza strażacka i świetlica wiejska. W budynku znajdują się pomieszczenia o 
następujących funkcjach: 
- garaż na wóz strażacki 
- sala wielofunkcyjna  
- zaplecze kuchenne  
- toaleta 
Budynek nie spełnia aktualnych warunków technicznych pod względem izolacyjności 
cieplnej: drzwi i okna wymagają wymiany, podłoga na gruncie bez izolacji termicznej i 
przeciwwilgociowej. Brak docieplenia dachu wymaga uzupełnienia termoizolacji.  
 
W zawiązku z tym należy odkopać ściany fundamentowe osuszyć i uzupełnić izolację 
pionową przeciwwilgociową oraz termiczną ze styropianu twardego EPS  lambda 0,031 gr. 
15 cm do poziomu przemarzania (-1,00m), którą należy wykończyć pokryć kleju na siatce 
oraz zasypać piaskiem zagęszczonym żwirem. Warstwa wykończeniowa cokołu powyżej 
terenu proponowana jest jako tynk mozaikowy lub płytki elewacyjne – do uzgodnienia na 
etapie projektu.  
Po wykonaniu docieplenia ścian fundamentowych należy wykonać opaskę wokół budynku 
szerokości ok. 60 cm z otoczaków frakcji ok. 40-60mm ograniczonego rabatą betonową.  
Planuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS Fasada lambda 0,031 gr. 
15cm, a w przypadku konieczności zastosowania wełny mineralnej ze względu na 
wymagania warunków technicznych lub innych wymaganych czynników, należy 
zastosować twardą wełnę mineralną przeznaczoną do fasad o parametrach 
równoważnych projektowanemu styropianowi. Wykończenie elewacji sylikonowym tynkiem 
cienkowarstwowym w kolorystyce uzgodnionej w dokumentacji projektowej. 
Ze względu na brak dostępu od wewnątrz do przestrzeni poddasza, dach należy ocieplić 
styropapą gr. 20 cm EPS 80 lambda 0,031 dach/podłoga z rdzeniem ze styropianu zostały 
sklasyfikowane w klasie Broof (t1) odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego 
według normy PN-EN 13501-5:2016 oraz jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) z 
jednostronną warstwą papy podkładowej, na przygotowanym podłożu : 
- demontaż rur spustowych, rynien , obróbki blacharskiej 
- demontaż starego pokrycia z blachy i istniejącego deskowania  
- wykonanie pełne deskowanie oraz paroizolacji. 
Jako warstwa wierzchnia blachodachówka lub blacha trapezowa gr. min. 0,50mm, 
ocynkowana powlekana. Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie 
projektowania. 
Przed wykonaniem ocieplenia i poszycia dachu należy przeanalizować sposób montażu 
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paneli fotowoltaicznych na południowej połaci dachowej – wykonanie ewentualnej 
podkonstrukcji wsporczej na bazie ekspertyzy o możliwości jej wykonania na istniejącej 
konstrukcji dachu. 
W przypadku uszkodzeń kominów podczas prac przy pokryciu dachu należy je naprawić. 
Wymienić wywietrzaki dachowe oraz instalację odgromową. 
Wykonać należy nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej , 
powlekanej gr. ok. 0,55mm w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. 
Nowe okna , jako okna PCV wyposażone w nawiewniki higrosterowalne w kolorystyce 
uzgodnionej z Inwestorem oraz dokumentacją projektową. Wymianie ulegną parapety 
zewnętrzne  – nowe parapety z blachy ocynkowanej powlekanej gr. ok.  0,55mm, kolor 
uzgodniony z Inwestorem. Parapety wewnętrzne proponuje się pozostawić (w miarę 
możliwości nie doprowadzić do uszkodzenia podczas demontażu starych okien). 
Nowe drzwi zewnętrzne, aluminiowe w kolorystyce odpowiadającej zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej. Wrota garażowe, segmentowe stalowe lub aluminiowe z 
częściowym przeszkleniem z napędem elektrycznym otwierane za pomocą pilota. 
Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej posadzki o powierzchni ok. 
wiąże się ze skuciem istniejących posadzek oraz warstw podposadzkowych do poziomu 
pozwalającego ułożenie płyty betonowej 10cm na warstwie ubitego piasku 
stabilizowanego, hydroizolacji z papy termozgrzewalnej, min. 10cm styropianu XPS, oraz 
warstwy wyrównawczej jako płyta cementowa 4-5cm  pod posadzkę z płytek gresowych 
obiektowych przeznaczonych do budynków użyteczności publicznej.  
 
Wykonać modernizację instalacji c.o. i c.w.u.: 
- ogrzewanie elektryczne grzejnikami elektrycznymi: pomieszczenia należy wyposażyć w 
grzejniki elektryczne z automatyką o mocy oraz w ilości przeliczonej i dostosowanej do 
kubatury i funkcji: moc i ilość zostanie dobrana na etapie projektu,  
- ciepła woda użytkowa z projektowanych elektrycznych przepływowych podgrzewaczy 
wody (kuchnia , toaleta). 
 
Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz jej podłączenie do wewnętrznej instalacji 
elektrycznej z możliwością odprowadzenia nadwyżek produkcji energii elektrycznej do 
sieci energetycznej. 
Przed zaprojektowaniem zestawu fotowoltaicznego należy wziąć pod uwagę nasłonecznie 
terenu inwestycji oraz występujące na tym obszarze warunki atmosferyczne.  
 
Należy przeprowadzić analizę instalacji elektrycznej pod kątem możliwości wykorzystania 
istniejącej dla nowych urządzeń oraz aktualnych przepisów i warunków technicznych. 
W przypadku konieczności wymiany instalacji lub zmiany mocy przyłączeniowej konieczne 
jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i 
decyzji.   
 
Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów z 
konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie 
opisanych uwarunkowań. 
 
 
 



Program funkcjonalno-użytkowy „Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE”   

6 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Budynek użyteczności publicznej musi spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów 
Ustawy Prawo Budowlane oraz z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
2.1.  Wykaz istniejących pomieszczeń  
Powierzchnia użytkowa obiektu: 196,10 m² 
w tym: 
-powierzchnia użytkowa świetlicy wiejskiej: 167,20 m²  
-powierzchnia użytkowa garażu (na potrzeby OSP): 28,90 m² 
 
Wiatrołap:  
1 pomieszczenia 
Korytarz 
1 pomieszczenie  
Toaleta  
1 pomieszczenie z 2 kabinami ustępowymi  
Sala wielofunkcyjna 
1 pomieszczenie  
Kuchnia 
1 pomieszczenia 
Zaplecze kuchenne 
1 pomieszczenie 
Garaż 
1 pomieszczenie 
 
2.2.  Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji 
 
Budynek OSP pełni funkcję budynku świetlicy wiejskiej oraz siedziby OSP Zbory (w 
ramach garażu). 

Nazwa pomieszczenia  Opis pomieszczenia, przeznaczenie Powierzchnia  użytkowa w 
m2 

Wiatrołap  Śluza zatrzymująca zimne powietrze  5,50  

Korytarz Powiązanie komunikacyjne 9.70  

Sala wielofunkcyjna Pomieszczenie do prowadzenie spotkań, zebrań itp  100,10 

Toaleta dla kobiet i 
mężczyzn 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osobne 
kobiet i mężczyzn 

10,20 

Kuchnia   Pomieszczenie do przygotowywania posiłków i 
napojów podczas spotkań w sali wielofunkcyjnej  

32,50 

Zaplecze kuchni  Pomieszczenie magazynowe – spiżarnie , kredens 9,20 

Garaż Pomieszczenie ze stanowiskiem parkingowym dla 
samochodu pożarniczego  

28,90 
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3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
3.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu 
Do zakresu przygotowania terenu należy: 
a) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca 
winien uzyskać we własnym zakresie, 
b) zagospodarowanie placu budowy  
 
3.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury i wyposażenia 
a) Kolorystykę obiektu należy wkomponować w otoczenie, zaleca się nadanie atrakcyjnej 
formy i bryły, dostosowanej do istniejącej architektury  
b) Elewacja harmonizująca z istniejącą zabudową oraz nawiązująca do funkcji obiektu i 
otoczenia z nowoczesną formą. 
c) Podłogi w dostosowaniu do przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń powinny być 
łatwe do utrzymania w czystości o odpowiedniej ścieralności i antypoślizgowe  
d) Ilość i moc nowych grzejników z automatyką dobrana do kubatury i przeznaczenie 
poszczególnych pomieszczeń 
e) Ewentualne elementy instalacji należy ukryć w grubości ścian i zabezpieczyć przed 
działaniem szkodliwych warunków 
f)  Panele fotowoltaiczne montować na południowej połaci dachu , na podkonstrukcjach 
zapewniających bezpieczne użytkowanie nowego pokrycia dachu. 
  
3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji i materiałów 
a) Dach kryty blachodachówką lub blachą trapezową. Ściany zewnętrzne docieplone 
styropianem lub wełną mineralną (min. 15cm – zgodnie z wybranym wariantem audytu 
energetycznego), dach ocieplony styropapą (grubość warstwy ociepleniowej min. 20cm - 
zgodnie z wybranym wariantem audytu energetycznego). Rynny i rury spustowe z blachy 
ocynkowanej powlekanej, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 
0,55mm. 
b) Należy zapewnić niezbędne izolacje: 
- cieplne, 
- przeciwwilgociowe, 
c) Wymagane minimalne współczynnik przenikania ciepła: 

• dla ścian zewnętrznych – U=0,20 W/m²K 

• dla dachu – U=0,15 W/m²K 

• dla podłogi na gruncie – U=0,30 W/m²K 

• dla okien – U=0,9 W/m²K 

• dla drzwi zewnętrznych – U=1,3 W/m²K 
d) Wymagane EP dla budynku użyteczności publicznej 45 [kWh(m2rok)] 
e) Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem cienkowarstwowym sylikonowym  
 
3.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące nowych elementów instalacji: 
- ogrzewanie elektryczne grzejnikami elektrycznymi: pomieszczenia należy wyposażyć w 
grzejniki elektryczne z automatyką o mocy oraz w ilości przeliczonej i dostosowanej do 
kubatury i funkcji: moc i ilość zostanie dobrana na etapie projektu  
- ciepła woda użytkowa z projektowanych elektrycznych przepływowych podgrzewaczy 
wody (kuchnia , toaleta) 
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- instalacja odgromowa  
- instalacja fotowoltaiczna 
 

Nazwa pomieszczenia  Opis instalacji w pomieszczeniach 

Wiatrołap, korytarz , sala wielofunkcyjna , 
zaplecze kuchni , garaż 
 

• ogrzewanie elektrycznymi 
grzejnikami płytowymi z automatyką 

• gniazda elektryczne 

Toaleta, kuchnia  • ogrzewanie elektrycznymi 
grzejnikami płytowymi z automatyką 

• gniazda elektryczne 

• przepływowe elektryczne 
podgrzewacze wody 

 
3.4.3. ZESTAW FOTOWOLTAICZNY (o mocy min. 10,2 kW): 

- Moduły fotowoltaiczne – 1 kpl. 
- Inwerter trójfazowy o mocy dostosowanej do zainstalowanych modułów – 1 kpl. 
- Konstrukcje wsporcze - 1 kpl. 
- Okablowanie – 1 kpl. 
- Zabezpieczenie AC i DC  - 1 kpl. 
- Uziemienie generatora – 1 kpl. 
- Pozostały osprzęt niezbędny do podłączania instalacji do instalacji elektrycznej budynku 
– 1 kpl. 
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC i AC – 1kpl. 

 
Szczegółowe parametry instalacji należy określić na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej. 
 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji fotowoltaicznej muszą być 
fabrycznie nowe. 
Moduły fotowoltaiczne połączone za pomocą dedykowanych przewodów do złącza w 
inwerterze tworzą panel fotowoltaiczny. Moduły, z których zbudowany jest panel powinny 
posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: 
– PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 
naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub 
– PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja 
konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą 
jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 
starsza niż 5 lat. 
 

3.4.4. WYMOGI DOTYCZĄCE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH 

Minimalne parametry techniczne dla modułów fotowoltaicznych: 
- minimalna moc – 300 Wp 
- ilość ogniw – 60 
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- typ ogniw: monokrystaliczne 
- rama: anodowane aluminium 
- szyba frontowa: hartowana 3,2 mm 
- napięcie jałowe – min. 39,8 V 
- prąd zwarciowy – min, 9,9 A 
- natężenie Mpp – min. 9,34 A 
- współczynnik sprawności modułu – min. 18%. 
 

3.4.5.  ZABEZPIECZENIA STAŁOPRĄDOWE GENERATORA 

FOTOWOLTAICZNEGO 

Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W 
skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe 
chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych. Dobór napięcia pracy 
ochronników PP powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry 
elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny 
posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych 
warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 
 

3.4.6. INWERTERY 

Informacje ogólne 
Instalacja fotowoltaiczna powinna być zaopatrzona w inwertery (falowniki) fotowoltaiczne 
trójfazowe.  
Wymogi dotyczące inwertera 
- technologia beztransformatorowa, 
- dolna granica napięcia startu falownika powinna wynosić przynajmniej 60% napięcia 
pracy znamionowej DC, 
- maksymalne napięcie pojedynczego stringu nie powinno przekraczać 1000V DC, 
- maksymalna sprawność nie mniejsza niż 97%  
- moc inwertera dobrana w granicach 90 – 100% mocy mikroelektrowni, 
- zabezpieczenie inwerterów - Rozłącznik DC + AC, bezpieczniki, ochronniki przepięciowe, 
- gwarancja producenta minimum 5 lat 
- stopień ochrony min. IP 65, 
 

3.4.7. OKABLOWANIE 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi modułami mają zostać wykonane kablami 
fabrycznymi za pomocą dedykowanych złączek w standardzie MC4 lub kompatybilnym. 
Powstały łańcuch składający się z modułów zostanie włączony do inwertera. Połączenie 
wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym 
do stosowania w instalacjach fotowoltaicznych prowadzonych na konstrukcji paneli i w 
korytach kablowych na powierzchni dachu. Przekrój oraz typ kabla powinien być dobrany 
zgodnie z zasadami doboru przewodów elektroenergetycznych.  
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3.4.8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zamontuje system odgromowy instalacji 
fotowoltaicznej wraz z odbiorem technicznym i pomiarami. W przypadku istniejącego 
systemu odgromowego wykonawca rozbuduje go i przeprowadzi ponowne pomiary i 
odbiór systemu. Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwporażeniowej oprócz izolacji 
podstawowej zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania (wyłączniki 
różnicowoprądowe typu B). Do ochrony przeciwprzepięciowej należy zastosować 
ochronnik typu B+C, zamontowany jak najbliżej modułów fotowoltaicznych w skrzynce 
odpornej na UV o klasie ochronności przynajmniej IP65. 
 

3.4.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dla spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej należy zastosować rozłącznik 
przeciwpożarowy DC, pozwalający na rozłączenie panela fotowoltaicznego od inwertera. 
Rozłącznik DC może być zintegrowany z inwerterem, o ile w dokumentacji technicznej 
inwertera jest o tym mowa.  
 

    3.4.10.  MONTAŻ I POSADOWIENIE MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH 

Panele zamontowane zostaną na systemowych dedykowanych konstrukcjach 
aluminiowych. Kompletna konstrukcja ma składać się z szyn nośnych wykonanych ze stali 
cynkowanej ogniowo, konstrukcji szkieletowej oraz klem i uchwytów mocujących.  
Podział i rozmieszczenie modułów należy dokonać z uwzględnieniem elementów 
zacieniających oraz innych elementów, które mogą spowodować niewłaściwą pracę 
systemu fotowoltaicznego. 
Nachylenie paneli fotowoltaicznych w granicach 30-40°. 
Rozmieszenie paneli, falowników, trasy kablowe, należy uzgodnić na etapie przed 
wykonawczym. Wykonawca w celu poprawnej wyceny przedmiotowego zadania powinien 
dokonać wizji lokalnej miejsc realizacji przed złożeniem oferty. 
 
3.5.  Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia : 
1.    Szyby w drzwiach zabezpieczone przed stłuczeniem. 
2. Stolarka okienna z PCV - profile 5-komorowe wyposażona w nawiewniki 
higrosterowalne (w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej) 
3.   We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do spotkań, szkoleń itp wentylacja 
grawitacyjna, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchennych wentylacja 
grawitacyjna z pobudzeniem. 
4.    Drzwi zewnętrzne wyposażone w samozamykacz. 
5.    Podłogi: 
posadzki ceramiczne - płytki gres (nasiąkliwość <=0,5%; ścieralność wgłębna 
max. 175 mm3; odporność na plamienie - min. klasa 4; twardość płytek wg skali 
Mosha - min. klasy 7; właściwości antypoślizgowe: R9, R10, R11, klasa A, B w 
zależności od charakteru pomieszczeń), izolacja przeciwwodna 
c. pomieszczenia komunikacji – płytki ceramiczne lub płytki gres (nasiąkliwość <=0,5%; 
ścieralność wgłębna max. 175 mm3; odporność na plamienie - min. klasa 4; twardość 
płytek wg skali Mosha - min. klasy 7; właściwości antypoślizgowe: R9, R10, R11, klasa A, 
B w zależności od charakteru pomieszczeń), izolacja przeciwwodna 
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6.     Ściany: 
Po wymianie okien i drzwi należy wykonać naprawy tynków oraz pomalować  farbami 
akrylowymi. 
UWAGA! Wymagane jest bezwzględnie uzgodnienie kolorystyki z Zamawiającym 
7.     Ościeża zewnętrzne wokół okien i drzwi ocieplone styropianem grafitowym grubości 
min. 2cm.  
8.     Instalacje: 
a. woda ciepła – elektryczne przepływowe podgrzewacze wody  
b. ogrzewanie elektryczne  
c. instalacja zgodna z obowiązującymi przepisami i normami 
d. instalacja fotowoltaiczna na potrzeby ogrzewania i c.w.u.  
 
3.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 
1.  Komunikacja wewnętrzna drogami o utwardzonej nawierzchni (kostka betonowa) 
istniejąca 
2.  Odwodnienie terenu odprowadzone jak w stanie istniejącym 
3. Instalacje elektroenergetyczna, teletechniczna, wody i kanalizacji z istniejących na 
terenie Inwestora przyłączy. 
4. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
 
3.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
prowadzeniem 
Na placu budowy przewidzieć należy ewentualne przełożenia sieci czy istniejących 
instalacji. Należy uwzględnić remont zewnętrznych elementów wokół niego – schody 
zewnętrzne, instalacja odgromowa, odkopanie ścian istniejącego budynku w gruncie i ich 
osuszenie przed rozbudową, nałożeniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, 
wykonanie opaski wzdłuż zewnętrznych ścian budynku z grubego żwiru w obrzeżu 
betonowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych w sposób nie budzący 
zastrzeżeń zamawiającego oraz użytkowników sąsiednich nieruchomości, w tym, w 
szczególności: 

a. przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz wymagań decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach; 

b. w przypadku niwelacji terenu - bezzwłocznego uprzątania nadmiarowych mas 
ziemnych; 

c. utrzymania porządku w okresie prowadzenia robót budowlanych w obrębie 
nieruchomości, na których będą prowadzone prace budowlane; 

d. bezzwłocznego usuwania i neutralizacji skutków wszelkich zanieczyszczeń: 
budowlanych, chemicznych i bytowych na drodze dojazdowej do nieruchomości. 
oraz nieruchomościach sąsiadujących; 

e. w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy 
nieruchomości, na których były prowadzone prace budowlane oraz nieruchomości 
sąsiadujących, w jakikolwiek sposób użytkowanych przez wykonawcę, winny być 
uprzątnięte i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, który nie będzie od 
zamawiającego wymagał poniesienia dodatkowych nakładów. 
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4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie 
prac projektowych 
4.1 Wymagania Zamawiającego do dokumentacji projektowej 
1. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana w wymaganej ilości egzemplarzy, 
powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć (uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych) 
2. Wykonanie robót odbędzie się zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie 
wymagane), uzyskanym na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w oparciu o 
projekty wykonawcze. 
3. Wyroby i materiały budowlane wskazane w dokumentacji projektowej muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

4. Wykonawca winien opracować dokument potwierdzający osiągnięcie zakładanego 
efektu ekologicznego i energetycznego, w tym audyt energetyczny powykonawczy (w 
oparciu o obowiązujące instrukcje, wytyczne, wskaźniki emisyjności, w tym KOBIZE), 
świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.  

  
5. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać taki 
zakres wykonywanych robót, aby prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
możliwe było wykonanie poszczególnych prac budowlanych oraz zagwarantowanie ich 
prawidłowego i bezpiecznego działania i późniejszej eksploatacji. 
6.  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez osoby do tego uprawnione. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia aby osoba/osoby przygotowujące 
dokumentację projektową posiadały niezbędne uprawnienia do projektowania w 
odpowiedniej specjalności. 
          Wykonawca powinien opracować  dokumentację projektowo – kosztorysową na 
          podstawie wybranego wariantu z audytu energetycznego budynku obejmującą 
          m.in.: 

 1.  modernizację instalacji C.O. – modernizację lub wymianę instalacji, wymianę  
         grzejników z dostosowaniem mocy i ilości grzejników z automatyką do nowych  
         warunków termicznych obiektu. Wykonawca oznaczy jednoznacznie jakiego  
         rodzaju elementy powinny być zastosowane podając ich charakterystyczne    
         parametry.  
 2.  modernizację instalacji CWU wraz z instalacją wodną  
 3.  zaprojektowanie izolacji przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku 
 (dach, ściany zewnętrzne, podłoga na gruncie itd.) z opracowaniem detali
 likwidujących mostki cieplne, ze szczegółowym opisem technologii ocieplenia itd. 
 4.  montaż instalacji fotowoltaicznej  
 5.  wymianę okien i drzwi zewnętrznych   
 6. wykończenia budynku po przeprowadzonych zabiegach termomodernizacyjnych,  
            tj. określenie sposobu wykończenia przegród z podaniem ich proponowanej 
            kolorystyki, faktury, itp.  
        Kolorystykę ścian zewnętrznych należy uzgodnić z Zamawiającym  
  7. inne roboty budowlane związane z obiektem, które wynikają ze specyfiki 
 robót termomodernizacyjnych, np. montaż nowego orynnowania, parapetów, itp. 
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Wykonawca wykona dokumentację projektową w następujących etapach: 
a. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu prac w zakresie niezbędnym do zgłoszenia 
robót budowlanych jeśli będą wymagane obowiązującym prawem, w tym ustawą Prawo 
budowlane - w terminie 95 dni od dnia podpisania umowy, 
b. Dokumentacja projektowa lub jej części przekazywana Zamawiającemu będzie 
kompletna. 
c. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej części dołączy pisemne 
oświadczenie, iż dostarczona dokumentacja projektowa lub jej część jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że 
zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie kompletnym. 
d. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej lub jej części jest siedziba 
Zamawiającego, sposób przekazania i odbioru dokumentacji projektowej lub jej części 
wykonanych w poszczególnych etapach wskazany zostanie w umowie. 
e. Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 
sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej. 
f. Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z 
dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będą na realizacji na podstawie 
dokumentacji projektowej lub jej części, posługiwania się dokumentacją projektową lub jej 
częściami przez właściwe organy administracyjne m.in. w celu udzielenia zamówienia 
publicznego, prezentacji dokumentacji projektowej w ramach konsultacji organizowanych 
przez Zamawiającego lub inne podmioty. 
g. Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego podmiot/osoba fizyczna dokona 
weryfikacji przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części pod 
kątem zgodności jej wykonania z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 
h. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej części będzie niekompletna lub nie 
będzie zgodna z założeniami określonymi w niniejszym PFU, Zamawiający w terminie 7 
dni wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub 
jej części i wezwie Wykonawcę, aby w terminie 7 dni usunął zgłoszone przez 
Zamawiającego nieprawidłowości. 
i. W przypadku braku zastrzeżeń Zamawiający w terminie 7 dni przekaże Wykonawcy 
podpisany Protokół Odbioru Usług. 
j. Jeżeli dokumentacja projektowa lub jej cześć przekazana Zamawiającemu nie będzie 
zgodna z założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego zgłoszonymi przez 
Zamawiającego zastrzeżeniami, a wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę 
usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie 
uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
k. Odbiór dokumentacji projektowej lub jej części uważa się za dokonany z chwilą 
podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru. 
l. Po podpisaniu przez Zamawiającego lub przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienie do 
wystąpienia w jego imieniu z wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych jeśli będzie ono 
wymagane obowiązującym prawem, w tym ustawą Prawo budowlane. 
m. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą łącznie z 
protokołami, świadectwami dopuszczeniami, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, 
symulacji pracy instalacji fotowoltaicznych, instrukcji, schematów, dokumentację 
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niezbędną  do  złożenia  wniosku  o  przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci 
elektroenergetycznej operatora sieci. 
 
5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do gwarancji i serwisowania 
5.1 Wymagania Zamawiającego dot. robót budowlanych termomodernizacyjnych 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem 
zachowania minimalnych parametrów przedstawionych w PFU: 

− prace wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną; 

− wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram 
realizacji prac; 

− materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać 
aktualne atesty dopuszczające je do stosowania; 

− wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie należytego porządku na terenie 
robót i przestrzeganie przepisów BHP. 

− Dokumentacja odbiorowa winna składać się z: 
o raportu z rozruchu, 
o gwarancji urządzeń (bieg terminu ważności gwarancji winien rozpocząć się 

następnego dnia od daty skutecznego rozruchu i odbioru końcowego), 
o atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów urządzeń, osprzętu i użytych 

materiałów budowlanych, 
o instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcje eksploatacyjne, 
o oświadczenia osoby/osób wskazanych przez zamawiającego o  

przeszkoleniu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń oraz 
oświadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu tego szkolenia, 

o oświadczenia kierownika budowy o: 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

 
GWARANCJA 
Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji wykonawca zobowiązał się do 
bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad. W przypadku niedostępności produktu 
(spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do 
zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach 
istniejących. 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:  

− roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczone od dnia podpisania przez 
Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, 

− urządzenia i pozostały osprzęt instalacji minimum 3 lata gwarancji, 
 

5.2 Wymagania Zamawiającego dot. instalacji fotowoltaicznej 
Wykonawca  zapewni  serwisowanie instalacji  fotowoltaicznej  w  okresie  objętym  
gwarancją (zgodnie z poniższym wykazem)  oraz  zobowiązuje  się  do  wykonania  co  
najmniej  2  razy  w  okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów instalacji. W przypadku 
gdy producent urządzeń wymaga częstszych przeglądów Wykonawca zobowiązuje się do 
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wykonywania przeglądów w ilości wymaganej przez producentów urządzeń. Koszty 
serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa 
Wykonawca.  
 
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:  
- roboty budowlane - minimum 5 lat,  
- panele fotowoltaiczne  – minimum 10 lat na 90% wydajności, minimum 25 lat na 20% 
wydajności, 
- konstrukcja wsporcza – minimum 10 lat, 
- inwerter – minimum 5 lat, 
- pozostały asortyment - minimum 5 lat. 
Okresy gwarancyjne będą liczone od momentu bezusterkowego odbioru końcowego 
instalacji. 
 

• Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji.  
Wykonawca  wskaże  wyspecjalizowany  serwis,  który  dokonywać  będzie  naprawy  
awarii,  usterek oraz przeglądów serwisowych. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  
sporządzenia  instrukcji  eksploatacji    i  przeszkolenia  właściciela  (mieszkańca)  
budynku.  Z  przeszkolenia  należy  sporządzić  protokół  z wyszczególnieniem co było 
przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest 
zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów  o parametrach nie gorszych niż 
elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca przeszkoli użytkowników instalacji 
w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji instalacji,  jak  również  wykona  pierwszy  rozruch 
instalacji.  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gwarancyjnej dla zamontowanej 
instalacji fotowoltaicznej oraz wsparcia technicznego w całym okresie udzielonej 
gwarancji. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi serwisowania instalacji w okresie 
objętym gwarancją oraz zobowiązuje się do wykonania co  najmniej  2  razy  w  okresie 
gwarancji bezpłatnych przeglądów instalacji.  
Przegląd techniczny instalacji musi zostać udokumentowany i opatrzony pieczęcią 
Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych komponentów. 

Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa 
Wykonawca. Koszty wynikające z usług serwisowania w okresie gwarancyjnym nie 
podlegają one odrębnej zapłacie. 
 
Wykonawca zapewni: 
- czas reakcji serwisu na zgłoszone nieprawidłowości działania instalacji – max. 24 
godziny od zgłoszenia. 
- czas usunięcia awarii/nieprawidłowości w działaniu instalacji – max. 48 godzin od 
zgłoszenia. Czas ten może ulec zmianie tylko w przypadku wystąpienia poważniejszych 
awarii, niemożliwych do usunięcia w tak krótkim czasie np. w przypadku wymiany 
niesprawnych urządzeń. Sytuacje takie należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem lub 
użytkownikiem obiektu, w którym zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna. 
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II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów potwierdzający prawo inwestora do dysponowania 
nieruchomością. 
 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Działki nr 60 i 173 , obr. Zbory, jedn. ewid. Popów stanowią własność Gminy Popów.  
Do działki nr ewid. 63/2 , obr. Zbory, jedn. ewid. Popów Gmina posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006, Nr 156. poz. 1118 
z pózn. zm.) 

• Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do specyfiki i 
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych (art. 34 ust. 2), 
zawartość projektu budowlanego zgodna z art. 34 ust. 3. Obowiązuje zgodność 
projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi w zakresie 
ustalonym w art. 5. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 120, poz. 1133). 
Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom określonym 
w w/w. Rozporządzeniu. oraz z wynikającymi z ww. ustawy przepisami odrębnymi, 
w zależności od zakresu inwestycji. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z 
pózn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2006r.Nr 80, poz. 563). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003r., Nr 121.poz. 1137). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych: Należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia projektowanych 
obiektów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku ( Dz. U. z 2008 r Nr 201, 
poz.1240) 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - z późniejszymi 
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zmianami Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650, Dz. U. nr 49/2007, poz. 330 PN-EN 378-
1:2002 zm. 

• PN-EN 14336:2000 „Instalacje grzewcze w budynkach. Instalacja i przekazywanie 
do 
eksploatacji wodnego systemu grzewczego” 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze” 

• PN-EN ISO 15874-1 „Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej. 
2005/A1:2008 Polipropylen. Wymagania ogólne” 

• PN-EN ISO 15874-2 „Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej. 
2005/A1:2008 Polipropylen. Rury” 

• PN-B-02440:1976 „Zabezpieczenie urządzeń cieplej wody użytkowej. Wymagania” 

• PN-IEC 60364-1:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe” 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeciwporażeniowa” 

• PN-IEC 60364-4-43:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym” 

• PN-IEC 60364-4-442:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia” 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 
953)  

• Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu (przyłączy) należy uzgodnić 
zgodnie z rozporządzeniem. 

 
4. Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 
- wykonania inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku 
- ekspertyzę techniczną 
Wykonawca wymaga od Zamawiającego: 
- warunki techniczne przyłączenia do sieci 
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
- pełnomocnictwo Zamawiającego jeśli będzie niezbędne zgłoszenie robót budowlanych  
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5. Zaopatrzenie w media. 
Z istniejących przyłączy znajdujących się na działce przeznaczonej pod inwestycje. 
Dodatkowym elementem infrastruktury będzie przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do 
wewnętrznej instalacji elektrycznej. 
 
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
prowadzeniem 
Elementy projektowane należy zaprojektować do wykonania w technologii tradycyjnej. 
Na placu budowy przewidzieć należy ewentualne przełożenia sieci oraz ewentualne 
dodatkowe roboty rozbiórkowe, murowe, żelbetowe i wykończeniowe.  
 
7. Dokumentacja zdjęciowa 

 

 
 
Elewacja frontowa – północna 
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Elewacja frontowa – północna 
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Elewacja wschodnia 
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Elewacja południowa 
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Istniejąca instalacja c.w.u.  


