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1. WSTĘP 

 
Działania określone w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym swoim zakresem powinny 

służyć poprawie i rewitalizacji budynku i jego otoczenia oraz realizacji założeń audytu energetycznego 

wskazującego na zakres koniecznych do wykonania prac zmierzających do zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię w budynku.  

Wszystkie wartości dotyczące wielkości prac modernizacyjnych (np. powierzchnia, długość, ilość 

sztuk) mogą odbiegać od stanu rzeczywistego i należy je sprawdzić na budowie. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy należy rozpatrywać łącznie z rozszerzonym audytem 

energetycznym dla przedmiotowego obiektu oraz z załącznikami do tego audytu.  

W zakresie budowy windy dokumentem wiodącym jest projekt budowlany. 

 

Lokalizacja objęta programem: 

Nazwa budynku  Adres inwestycji 

Spółdzielczy Domu Kultury  

 

Nr działki ewidencyjnej: 19462 

Obręb ewidencyjny: 0001 Nowy Targ 

Jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ 

ul. Kopernika 12 

34-400 Nowy Targ 
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2.  ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji prac takich jak: 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE (prace projektowe):  

− sporządzenie projektów budowlanych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag,  

− dokonanie w razie konieczności zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu i pracami towarzyszącymi, 

− sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag. 

Wymaganym elementem dokumentacji projektowej jest opracowanie przedmiarów robót 

oraz kosztorysów inwestorskich, które będą miały charakter pomocniczy, 

− wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, 

zapisów w PFU i SIWZ, 

− zapewnienie kierownika budowy /kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, 

− sporządzenie świadectwa energetycznego budynku po wykonawczego  

− przeprowadzenie czynności odbiorowych,  

− przygotowanie dokumentów i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu 

po wykonanych robotach budowlanych (jeśli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego). 

 

 

OPIS, STAN ISTNIEJĄCY 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, 2 kondygnacje, ze stropem pełnym.  

Kubatura części ogrzewanej budynku: 6500 m3. 

Powierzchnia użytkowa 980 m2. 

Rzuty: zawarte w audycie energetycznym autorstwa mgr. inż. Jana Bryniarskiego.  

 

WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków 

 

EKSPLOATACJA GÓRNICZA 

Budynek nie jest położony na terenie objętym działaniem szkód górniczych. 

Modernizacja pokrycia dachu z dociepleniem pianką poliuretanową z powłoką akrylową i 

posypką łupkową 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Przebudowa wewnętrzna pomieszczeń  

Instalacje c.o. z wymianą 

Wyposażenie – w zakresie prac związanych z montażem klimatyzacji 
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NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) WG ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 

2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO : 

W dniu 28 listopada 2007 r. rozporządzenie komisji WE nr 213/2008 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. 

UE 74 z 15 marca 2008r). 

− 45261320-3 Kładzenie rynien  

− 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

− 45262110-5 Demontaż rusztowań  

− 45262120-8 Wznoszenie rusztowań  

− 45262500-6 Roboty murarskie 

− 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

− 45321000-3 Izolacja cieplna  

− 45324000-4 Tynkowanie  

− 45442100-8 Roboty malarskie  

− 45442110-1 Malowanie budynków  

− 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

− 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

− 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

− 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA – USTAWY, NORMY, ROZPORZĄDZENIA 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409  wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 poz. 883). 

3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

późn. zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r., 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 wraz z 

późniejszymi zmianami Dz.U. z 2013 r. poz. 762, Dz.U. z 2015 r. poz. 1554,) 

5. PN-EN ISO 6946: 2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
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8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182). 

9. PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 

wartości cieplnych 

10. PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 w sprawie metodologii 

wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 18 marca 2015 poz. 376). 

 

Dokumentacja techniczna 

Prawidłowo wykonana dokumentacja techniczna powinna składać sie z: 

− projektu budowlanego, 

− projektu wykonawczego. 

 

Projekt budowlany powinien zawierać m.in.: 

− zwięzły opis techniczny obiektu, który będzie ocieplany, 

− opis planowanych robót, projektowana technologia robót,  

− projekt kolorystyki obiektu, 

− obliczenia cieplne, 

− charakterystykę energetyczną budynku, 

− projekt modernizacji systemu grzewczego 

− wymagane odrębnymi przepisami opinie i uzgodnienia. 

 

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: 

− zabezpieczenie terenu prac budowlanych 

− sposób wykonania szczególnych elementów budynku: dylatacje, obróbki, połączenia z gruntem itp. 

− sporządzenie projektu i zwymiarowanie elementów kolorystycznych elewacji. 

 

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) WG ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 

2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (w zakresie projektowania i nadzoru): 

 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71315000-9 - Usługi budowlane 

71315400-3 - Usługi inspekcji budowlanej 
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3. PEŁNY OPIS ZAKRESU ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: 
 

A. W zakresie projektowania i doboru urządzeń i materiałów  

 

1. sporządzenie projektów budowlanych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag,  

2. dokonanie w razie konieczności zgłoszenia lub uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu i pracami towarzyszącymi, 

3. sporządzenie projektów wykonawczych, po uprzednim skonsultowaniu z Inwestorem 

przedstawionych założeń i rozwiązań do projektu oraz po uwzględnieniu jego uwag. 

Wymaganym elementem dokumentacji projektowej jest opracowanie przedmiarów robót 

oraz kosztorysów inwestorskich, które będą miały charakter pomocniczy, 

4. wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, 

zapisów w PFU i SIWZ, 

5. zapewnienie kierownika budowy /kierowników robót w odpowiednich specjalnościach, 

6. sporządzenie świadectwa energetycznego budynku po wykonawczego  

7. przeprowadzenie czynności odbiorowych,  

8. przygotowanie dokumentów i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu 

po wykonanych robotach budowlanych (jeśli wymagają tego przepisy Prawa Budowlanego). 

 

 

B. W zakresie prac i robot budowlanych należy przewidzieć do realizacji 

następujące prace i roboty: 

 

1. Modernizacja pokrycia dachu z dociepleniem pianką poliuretanową z powłoką akrylową i 

posypką łupkową 

 

Zakres prac obejmuje modernizację pokrycia dachu z dociepleniem pianką poliuretanową z 

powłoką 

akrylową i posypką łupkową 785 m2 

- z zabezpieczeniem kominów wentylacyjnych 

- modernizacji instalacji odgromowej + protokół z badań 

- wymiana obróbek blacharskich. 

 

 

2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV 202 m2 - uszczelnienie 

silikonem ze szpachlą 
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- okna 0,9x2,95 -71 szt. 

- okna 0,8x2,2 -1 szt. 

- okna 0,85x0,8 -17 szt. 

Zakres pozycji obejmuje wymianę drewnianych drzwi do Sali kominkowej 1,3x2,1 oraz 

drewnianych drzwi do Sali widowiskowej 1,7x2,1. 

 

 

3. Przebudowa wewnętrzna pomieszczeń  

 

Zakres prac obejmuje: 

a) Przebudowę wewnętrznych schodów z wyrównaniem podłoża i ułożeniem płytek 

-wejście (posadzka) -13 m2 

-schody -29 m2 

- wymiana oraz montaż dodatkowych barierek ze stali nierdzewnej 3 x barierka 12,30 mb 

b) Przebudowę pomieszczenia socjalnego 

Rozebranie ścianki z boazerii i wykonanie nowej w przeszklonej w ramach z aluminium o 

wymiarach -3,3 + 3,8 x wys. 3,5 

c) Prace modernizacyjne na klatce schodowej i hollu, drogi ewakuacyjne 

Modernizacja okładzin wewnętrznych (ściany , stropy, filarki) - wymiana boazerii na płyty g-k z ich 

pomalowaniem- 260 m2 

Wykonanie sufitu podwieszanego z włókien szklanych- 195 m2 

Wykonanie instalacji elektrycznych -1 kpl. 

d) Modernizację Sali widowiskowej: 

- wymiana paneli podłogowych na parkiet – 250m2 

- malowanie po robotach inst. c.o. i elektrycznej 550m2 

- instalacje elektryczne 

Punkty świetlne – 41 szt. 

Wyłączniki – 4 szt. 

Gniazdka 12 szt. 

Przewody elektryczne - 250 mb 

Oprawy awaryjne - 10 szt. 

 

 

4. Instalacje c.o. z wymianą 

 

Zakres prac obejmuje modernizację instalacji c.o. z wymianą: 

- grzejników – 5 szt. 

- instalacja c.o. rury – 96 mb 

- instalacja c.o. rury w kanale na preizolowane (z rozebraniem i ułożeniem płytek chodnikowych 

oraz odkopanie i zasypanie kanałów c.o.) -14 mb 
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5. Wyposażenie – w zakresie prac związanych z montażem klimatyzacji 

 

Należy dostarczyć i zamontować nowe urządzenia klimatyzacji w trzech pomieszczeniach Domu 

Kultury - dostawa z montażem 3 sztuki. 

W razie konieczności należy przewidzieć modernizację tablicy elektrycznej z której należy dokonać 

poboru energii wraz dokumentacją podwykonawczą - 1 kpl. 

Zwiększenie mocy i okablowanie - 1 kpl. 

Liczba klimatyzacji – 3 sztuki: 

− sala widowiskowa 4 urządzenia zblokowane o łącznej mocy ok. 60 kW 

− sala ćwiczeń (wykładowa) i kominkowa po 1 urządzeniu 10 kW 

Pełna sterowalność i dowolność konfiguracji. 

Obsługa zdalna pilotem. 

 

 

 

C. Fotografie stanu obecnego i obszar realizacji zamierzenia inwestycyjnego  

 

Miejsce lokalizacji windy (z prawej strony napisu) 
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Dach budynku 

 
 

Widok na schody i ściany od wejścia 
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Piętro, miejsce wyjścia z windy po modernizacji 

 

 

Pomieszczenie socjalne 
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Sala widowiskowa 

 

 

 

4. WSKAZANIA DO WYKONYWANYCH PRAC 
 

 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z zakresem prac, które obejmuje PFU 

zaleca się wykonanie wizji lokalnej na trenie inwestycji.  
  

 

Utylizacja demontowanych elementów oraz powstałych zanieczyszczeń stałych. 
 

   Wszystkie elementy, będące efektem demontażu instalacji (np. armatura, grzejniki, rury), 

które za zgodą Inwestora, mogą być sprzedane na złom, winny być tam przetransportowane, 

obowiązek ten spoczywa na Wykonawczy. Uzyskana wartość ze sprzedaży ma zostać przekazana na 

wskazane przez Zamawiającego konto.  

  Pozostałe odpady stałe w tym gruz i itp. Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na wysypisko 

komunalne ponosząc konieczne opłaty lub dokonać utylizacji w inny sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 
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Przygotowanie terenu budowy. 
 

Teren budowy, z uwagi na fakt, że prace budowlane mogą być prowadzone w okresie pracy szkoły 

należy odgrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót remontowych.  
 

W ramach przekazania miejsca prowadzenia prac budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy 

cały obiekt lub jego poszczególne elementy na podstawie wcześniej opracowanego harmonogramu 

realizacji inwestycji. 

Obowiązkiem Wykonawcy na podstawie umowy jest przyjęcie odpowiedzialności od 

następstw i wyników działalności w zakresie:  

− organizacji robót,  

− zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

− ochrony środowiska,  

− warunków bezpieczeństwa pracy,  

− zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich. 
 

 

Materiały stosowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, mają 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.  
 

Zamawiający uprawniony jest do kontroli: 

− rozwiązań projektowych, 

− wykonywanych robót, 

− stosowanych gotowych wyrobów w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu, 

− sposobu wykonania robót w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, 

programem funkcjonalno – użytkowym i umową.  
 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 

zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.  
 

Zamawiający winien ustalić rodzaje odbiorów robót w tym m in.:  
 

− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiory częściowe,  

− odbiór końcowy,  

− odbiór ostateczny (po okresie rękojmi). 
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Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

− jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

− poprawność połączeń i szczelność (próby ciśnieniowe) instalacji.  
 

 

Organizacja robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót remontowych, przedstawi i uzgodni z 

Zamawiającym harmonogram prac. Zaleca się, aby roboty wykonywane wewnątrz obiektu, były poza 

godzinami jego funkcjonowania. 

Roboty budowlane należy organizować w sposób ograniczający do minimum ich uciążliwość i 

powodowane utrudnienia.  

W trakcie wykonywania prac strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać 

funkcjonowania budynku.  

Ponieważ prace mogą być prowadzone w czynnym obiekcie, placówka jest istniejąca stąd 

należy do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas, korzystając z właściwych 

technologii wykonywania robót z właściwymi służącymi do tego celu narzędziami. 

W czasie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed rozprzestrzenianiem się kurzu, 

pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza, stosować zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się 

zanieczyszczeń w wyniku ruchu pracowników, pojazdów i sprzętu budowlanego.  

Zasilanie placu budowy w wodę i prąd z miejsca wskazanego przez Zlecającego.  

Pobór mediów na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu kwoty ryczałtowej lub na podstawie 

innych ustaleń. Tam, gdzie to konieczne Wykonawca uzyska pozytywną opinię właściwych 

rzeczoznawców np. z zakresu: BHP, P. poż.  

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić kierownika budowy i kierowników 

robót w odpowiednich specjalnościach. 

Zamawiający winien wymagać od Wykonawcy przedłożenia do akceptacji kompletnej 

dokumentacji technicznej i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przed 

ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – 

użytkowego i umowy.  

Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu: 

− harmonogramu realizacji inwestycji, musi być ściśle dostosowany do przedłożonego przez 

Inwestora harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

− opracowanie zestawień kosztowych w oparciu o przedłożony przez Inwestora harmonogram 

rzeczowo-finansowy, 

− informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ).  
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5. NORMY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 
ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Złożone systemy izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 

ZUAT-15/V.03/2010 z dnia 24 listopada 2010 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 

zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 2003 r. 

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 

PN-EN 13162+A1:2015-04  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie - specyfikacja. 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja (norma niezharmonizowana z dyrektywą 106/89/EWG do 

dobrowolnego stosowania) 

Aprobata Techniczna ITB lub Europejska Aprobata Techniczna dostawcy systemu izolacji cieplnej z 

wyprawami tynkarskimi. 

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 

dachowych. Definicje i właściwości 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości 

PN-EN 825:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości 

PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu 

PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na 

rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 

oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i 

średnim oporze cieplnym 

PN-EN ISO 1182:2010 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Badania niepalności 

PN-EN ISO 1716:2010  

Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej) 

 

WYKAZ PRZEPISÓW I NORM  

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane z wprowadzanymi zmianami na podstawie tj. Dz. U. z 

2010 r. Nr 243,poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z2011 r. Nr 45, poz.235, Nr 94, poz. 551,Nr 135, 

poz. 789, Nr142, poz. 829, Nr185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377. 
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− Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)  

− Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.)  

− Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)  

− Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360, ze zm.)  

− Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011)  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.  „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych''. 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych'' 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych'' 

 

− PN–90/H – 83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania. 

− PN–B – 01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane 

− PN–B – 01706:1992 Instalacje wodociągowe-Wymagania w projektowaniu. 

− PN–B – 01707:1992 Instalacje kanalizacyjne-Wymagania w projektowaniu. 

− PN–B – 02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

− PN–B – 02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 

− PN–B – 02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

− PN–B – 02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo-Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania. 

− PN–B – 02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

− PN–B – 02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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− PN–B – 03430:1983, PN – B – 03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 

− PN–B – 10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 

− PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 

− PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród  

− PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. 

− PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

− PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

− PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. Wymagania. 

− PN–B–02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo-Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego – Wymagania. 

− PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

− PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania. 

− PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

− PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

− PN-B-03430:1983/ Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania. 

− PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 

− PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

− PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe. Oleje opałowe. 

− PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania 

− PN-EN 12828:2013-05 Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania. 

− PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego. 

− PN-EN 13384-1+A2:2008 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych - Część 1: Kominy z 

podłączonym jednym paleniskiem. 

− PN-EN 13384-2+A1:2009 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych - Część 2: Kominy z 

podłączonym wieloma paleniskami. 

− PN-EN 13384-3:2006 Kominy-Metody obliczeń cieplnych i przepływowych. Część 3: Metody 

przygotowania wykresów i tablic dotyczących kominów z podłączonym jednym paleniskiem  

− PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne. 

− PN-EN 14471:2014-02 Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – 

Wymagania i badania. 
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− PN-EN 1457-2:2012/Ap1: 2013-11E Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 2: 

Przewody kominowe pracujące w stanie mokrym- Wymagania i metody badań. 

− PN-EN 14989-2:2009 Kominy - Wymagania i metody badań metalowych kominów i kanałów 

doprowadzających 

− PN-EN 15035:2009 Kotły grzewcze – wymagania specjalne dotyczące urządzeń z zamkniętą komorą 

spalania opalanych olejem o mocy do 70 kW. 

− PN-EN 15036-1:2006 Kotły grzewcze. Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła. Część 

1: Emisja hałasu z wytwornic ciepła w miejscu ich zainstalowania. 

− PN-EN 15036-2:2006 Kotły grzewcze. Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła. Część 

2: Emisja hałasu spalin na wylocie z wytwornic ciepła. 

− PN-EN 15316-1:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię i sprawności systemów - Część 1: Wymagania ogólne. 

− PN-EN 15316-2-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-1: Instalacje emisji ciepła 

− PN-EN 15316-2-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię instalacji i sprawności instalacji - Część 2-3: Instalacje rozprowadzania ciepła 

− PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-1: Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka 

zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru wody)  

− PN-EN 15316-3-2:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-2: Instalacje centralnej ciepłej wody, rozprowadzenie 

wody 

− PN-EN 15316-3-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię instalacji i sprawności instalacji - Część 3-3: Instalacje centralnej ciepłej wody, przygotowanie 

wody 

− PN-EN 15316-4-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

ciepło i sprawności instalacji - Część 4-3: źródła ciepła, cieplne instalacje solarne 

− PN-EN 15316-4-4:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

ciepło i sprawności instalacji - Część 4-4: źródła ciepła do ogrzewania, instalacje skojarzone 

wytwarzania energii 

− PN-EN 15316-4-5:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

ciepło i sprawności instalacji - Część 4-5: źródła ciepła do ogrzewania miejscowego, wydajność i 

sprawność systemów ciepłowniczych i dużych instalacji ogrzewania 

− PN-EN 15316-4-6:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania zapotrzebowania na 

energię instalacji i sprawności instalacji - Część 4-6: źródła ciepła do ogrzewania, systemy 

fotowoltaiczne 

− PN-EN 15378:2009 Systemy ogrzewcze w budynkach - Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych 

powietrze, wykonanych z dowolnego materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą 

spalania - Część 2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór spalania. 

− PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny. 
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− PN–EN 297:2002, PN-EN 297:2002/A6:2006, PN-EN 297:2002/Ap1:2006, PN-EN 297:2002/AC:2006, 

PN-EN 297:2002/A4:2007 

− PN-EN 303-1:2000/A1:2005 Kotły grzewcze. Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. 

Terminologia, ogólne wymagania, badania i oznaczenie. 

− PN-EN 303-2:2000/A1:2005 Kotły grzewcze. Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania 

specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi. 

− PN-EN 303-4:2002 Kotły grzewcze. Część 4: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania 

specjalne dotyczące kotłów grzewczych z olejowymi palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW i 

maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar. Terminologia, wymagania specjalne, badania i oznakowanie. 

− PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym 

zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. 

− PN-EN 303-6:2002 Kotły grzewcze. Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi. Wymagania 

specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami 

rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW. 

− PN–EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła-Część 1: Postanowienia ogólne. 

− PN–EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 

współczynnika przenikania ciepła-Część 2: Metoda komputerowa dla ram. 

− PN–EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków-Współczynniki wymiany ciepła przez 

przenikanie i wentylację-Metoda obliczania. 

− w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

− PN – EN 12056 – 1:2002, PN – EN 12056 – 2:2002, PN-EN 12056 – 3:2002, PN – EN 12056-4:2002 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania. 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków-Część 2: Kanalizacja 

sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia. 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: Przewody deszczowe – 

Projektowanie układu i obliczenia.  

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: Pompownie ścieków – 

Projektowanie układu i obliczenia. 

− PN-EN 14511-1 – „Klimatyzatory, ziębniarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym do grzania i ziębienia. Część 1: Terminy i definicje” 

− PN-EN 14511-2 – „Klimatyzatory, ziębniarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym do grzania i ziębienia. Część 2: Warunki badań” 

− PN-EN 14511-4 – „Klimatyzatory, ziębniarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 

elektrycznym do grzania i ziębienia. Część 4: Wymagania” 

− PN-N-01307:1994 – „Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. 

Wymagania dotyczące wykonania pomiarów.” 

− PN-87/B-02151/02 – „Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.” 

− PN-EN 349 – „Maszyny - Bezpieczeństwo - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała 

człowieka” 
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− PN-EN 378-1 – „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska – Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru” 

− PN-EN 378-2 – „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska – Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie” 

− PN-EN 378-3 – „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska – Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista” 

− PN-EN 378-4 – „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

środowiska – Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk”. 

 

 

6.  UWAGI KOŃCOWE 
 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z zakresem prac, które obejmuje PFU 

zaleca się wykonanie wizji lokalnej na trenie inwestycji.  

 

ORGANIZACJA ROBÓT 

Roboty należy organizować w sposób ograniczający do minimum ich uciążliwość i powodowane 

utrudnienia. Ważnym jest rozwiązanie transportu materiałów, co winno być wynikiem ustaleń 

pomiędzy wykonawcą, a Zamawiającym. W trakcie wykonywania prac strefy zagrożone nie mogą w 

żaden sposób ograniczać funkcjonowania obiektu.  

Ponieważ prace mogą być prowadzone w czynnym obiekcie, stąd należy do minimum ograniczyć 

prace powodujące drgania i hałas, korzystając z właściwych technologii wykonywania robót z 

właściwymi służącymi do tego celu narzędziami. W czasie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót 

przed rozprzestrzenianiem się kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń powietrza, stosować 

zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w wyniku ruchu pracowników, 

pojazdów i sprzętu budowlanego. Wykonawca, przed przystąpieniem do robót remontowych, 

przedstawi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac, który może wskazywać ograniczenia w 

funkcjonowaniu obiektu. Ograniczenia te należy zminimalizować. Zasilanie placu budowy w wodę i 

prąd z miejsca wskazanego przez Zlecającego. Pobór mediów na koszt Wykonawcy przy zastosowaniu 

kwoty ryczałtowej lub na podstawie innych ustaleń. 

  

Tam, gdzie to konieczne Wykonawca uzyska pozytywną opinię właściwych rzeczoznawców np. z 

zakresu: BHP, P. poż. Sanepid. 

Zamawiający winien wymagać od Wykonawcy przedłożenia do akceptacji kompletnej dokumentacji 

technicznej i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – 

użytkowego i umowy.  

 

Dodatkowo po stronie Wykonawcy leży wykonanie następujących elementów: 

− harmonogramu realizacji inwestycji,  
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− opracowanie zestawień kosztowych, 

− informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja BIOZ). 

 

Wszystkie prace, związane z modernizacją budynku należy prowadzić ściśle wg instrukcji 

wybranego systemu, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. Przypadki 

zamiany poszczególnych składników wybranego systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą 

gwarancji producenta systemu. 

Stosować materiały posiadające aktualne atesty Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wykonawca prowadzący roboty budowlane podlega przepisom prawa budowlanego. 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na tydzień przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 

próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.  

 

 


