
Wytyczne projektowe dla budynku „L” prac termomodernizacji w oparciu o „Projekt przebudowy i rozbudowy oraz 
rozmieszczenia oddziałów szpitalnych w budynku „L” Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej 
Górze Sp. z o.o”

1 Podstawy opracowania

 Wytyczne oraz ustalenia z Inwestorem 

 Audyt  energetyczny  budynku "L"  Wojewódzkiego  Szpitala  Klinicznego,  Zyty  26,  65-046  Zielona

Góra; z dnia 28.07.2017r.

 Dokumentacja techniczna „Termomodernizacja budynku „L” z sierpnia 2017r.

 Projekt  przebudowy  i  rozbudowy  oraz  rozmieszczenia  oddziałów  szpitalnych  w  budynku  „L”

Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o”

2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  rozdział  prac  związanych  z  termomodernizacją  oraz  przebudowa  i

rozbudowa  budynku  w  zakresie  prac  związanych  w  „L”  Szpitala  Uniwersyteckiego  im.  Karola

Marcinkowskiego Sp. z o.o. Budynek "L" jest położony na działce nr 61/9 przy ul. Zyty 26 w Zielonej

Górze.  Celem  opracowania  jest  rozdział  prac  wynikających  z  przebudowy  budynku  L  a

termomodernizacją i uzyskanie niskiego stopnia ingerencji poszczególnych etapów. 

Prace związane z termomodernizacja budynku L z uwagi na rozwiania oraz wytyczne należy ogłosić w

formule „zaprojektuj i wybuduj”

3 Wykaz i podział prac

Program funkcjonalno użytkowy termomodernizacji oraz konieczność przebudowy budynku L w całości

mają za zadanie spełnić wymagania eliminujące emisję CO2 oraz zwiększenie efektywności energetycznej

budynku  L.  Z  uwagi  na  przenikanie  się  poszczególnych  prac  i  etapów  wskazuje  się  podział  prac

realizacyjnych  związanych  z  przebudową  a  programem  termomodernizacji.  W  wyniku  tego  podziału

proces termomodernizacji będzie realizowany etapowo.

3.1 Zakres prac dla całości inwestycji wynikający z termomodernizacji

Wytyczne związane z termomodernizacją obejmują swym zadaniem szeroki zakres realizacji który musi

być  zrealizowany  w  połączeniu  z  przebudowa  budynku  „L”.  Wytyczne  i  program  termomodernizacji

zakłada konieczność wykonania i opracowania następującego zakresu prac: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami niezbędnymi (wymiana rynien itp.)
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 ocieplenie stropodachu nad maszynownią
 modernizację systemu c.o. – modernizacja węzła cieplnego, wykonanie nowej instalacji we-

wnętrznej c.o. wraz z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne
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 modernizacja instalacji c.w.u. – naprawa instalacji solarnej, wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji, 

montaż baterii energooszczędnych i wymiana instalacji wody zimnej
 wymiana instalacji kanalizacji – usprawnienie nie klasyfikowane do dofinansowania w ramach 

termomodernizacji
 wymiana instalacji oświetlenia wbudowanego i wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej. 

Opis przedmiotu i zakresu prac termomodernizacji zawarty jest w oddzielnym opracowaniu. 

3.2 Zakres  prac  wnikający  z  przebudowy budynku „L”  a  konieczny  do realizacji  w I  etapie  prac

związanych z termomodernizacja.

Z  uwagi,  iż  w  pierwszym etapie  prac  jest  wyizolowanie  budynku  od  zewnątrz  zachodzi  konieczność

wykonania prac wynikający z przebudowy budynku „L”:

 wykonanie otoku uziemiającego wraz z pionami pod izolacją cieplną
 montaż oświetlenia na elewacji wraz z wyprowadzeniem instalacji i podłączeniem tymczasowym 

do istniejącego budynku
 dostawa i montaż kontraktorów w oknach wraz z wyprowadzeniem instalacji z puszką podtynko-

wą
 wymiana parapetów wewnętrznych 
 dostawa i montaż rygli do ślusarki zewnętrznej dostosowanej do nowego systemu kontroli dostę-

pu wraz z okablowaniem, rygiel z możliwością odblokowania wejścia lub dostawa i realizacja kla-

mek 
 wykonanie i obudowa czerpni i wyrzutni ściennych w skrzydle budynku A i B

3.3 Zakres prac wnikający z termomodernizacji a realizowany w zadaniu przebudowy budynku „L” 

Wytyczne związane z termomodernizacją obejmują swym zadaniem szeroki zakres realizacji który można

zrealizować w połączeniu z przebudowa budynku „L”. Wytyczne i program termomodernizacji zakłada

konieczność wykonania i opracowania następującego zakresu: 

 ocieplenie stropodachu nad maszynownią oraz stropodachu i remont całej powierzchni dachu
 modernizację systemu c.o. – wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.o. wraz z grzejnikami wy-

posażonymi w zawory termostatyczne
 modernizacja instalacji c.w.u. – wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji, montaż baterii energoosz-

czędnych i wymiana instalacji wody zimnej
 wymiana instalacji kanalizacji – usprawnienie nie klasyfikowane do dofinansowania w ramach 

termomodernizacji
 wymiana instalacji oświetlenia wbudowanego na nowe zgodnie z projektem przebudowy
 wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej

3.4 Inne zakresy prac do wykonania a nie opisane w procesie termomodernizacji

 Likwidacja fos zewnętrznych
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4 Podsumowanie – wykaz prac realizowany I etapie termomodernizacji 

Wytyczne związane  z  wykonaniem prac  termomodernizacji  wynika  z  opracowania  związanego z  tym

procesem Inwestycyjnym. W I etapie prac związanego z termomodernizacją należy wykonać następujące

prace:

 ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z pracami niezbędnymi
 wymiana rynien zewnętrznych z podłączeniem do studzienek kanalizacji deszczowej
 obróbki blacharskie zewnętrzne 
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 wykonanie otoku uziemiającego wraz z pionami uziemiającymi
 montaż oświetlenia na elewacji wraz z wyprowadzeniem instalacji i podłączeniem tymczasowym 

do istniejącego budynku
 dostawa i montaż kontraktorów w oknach wraz z wyprowadzeniem instalacji z puszką podtynko-

wą
 dostawa i montaż rygli do ślusarki zewnętrznej dostosowanej do nowego systemu kontroli dostę-

pu wraz z okablowaniem, rygiel z możliwością odblokowania wejścia lub dostawa dodatkowo ga-

łek oraz klamek 
 likwidację fos wokół budynku 
 izolacja wilgotnościowa i termiczna ścian fundamentowych 
 wentylacja węzła cieplnego – kanał typu Z
 wykonanie zadaszeń nad wszystkimi wejściami wraz z odwodnieniem
 wykonanie pochylni z barierkami dla niepełnosprawnych

5 Wytyczne  i  opis  do  opracowanie  projektów wykonawczych  i  warsztatowych dla  prac  I  etapu

termomodernizacji

5.1 Izolacja cieplna ścian elewacyjnych 

Zgodnie z opracowaniem termomodernizacji należy zaprojektować i wykonać izolację zewnętrzną ścian

elewacyjnych.  Minimalne  grubości  przewidzieć  zgodnie  z  opracowaniem  związanym  z

termomodernizacją.  Z  uwagi  na  powstający  przy  skrzydle  B  budynek  komory  barycznej  należy

zaopiniować projekt pod kątem wymagań pożarowych. Przy pracach związanych z izolacją ścian należy

dokonać wymiany daszków nad każdym wejściem istniejącym oraz zaprojektować nowe daszki w miejscu

nowych  drzwi  zewnętrznych.  W  zakresie  elewacji  zewnętrznych  należy  dokonać  wymiany  całego

orynnowania  oraz  zewnętrznych  obróbek  blacharskich.  

5.2 Rynny i rury pionowe zewnętrzne, przykanaliki deszczowe.

Należy zaprojektować i wykonać:
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- odwodnienie dachu budynku L

- odwodnienie daszków do wejść

- w przypadku likwidacji fos wokół budynku zlikwidować niepotrzebne odwodnienia 

Rodzaj materiału rynien i rur pionowych został określony w wytycznych termomodernizacji. W zakresie

prac  należy  wykonać  wymianę  podejść  do  pierwszej  studzienki  kanalizacji  deszczowej.  Przykanaliki

deszczowe do studzienki  wykonać  o średnicy  min fi  200 z  rewizją  lub fi  160 w zależności  od stanu

istniejącego w technologii rur żeliwnych. Dopuszcza się inny materiał zgodnie z wytycznymi użytkownika. 

Należy wykonać przeliczenia ilości ścieków deszczowych z dachu. Zaprojektować i wykonać odwodnienia

ze  wszystkich  zadaszeń.  Nowe  przykanaliki  wykonać  poprzez  włączenie  przez  istniejącą  bądź  nową

studzienkę. 

5.3 Okna

Zgodnie z wytycznymi z opracowaniu PFU do termomodernizacji należy uwzględnić współczynniki, kolor

ram oraz typ okien zgodnie z w/w opracowaniem. Zgodnie ze wspomnianym programem współczynnik

przenikania U=0,9 W/m2K. Od strony południowej oraz wschodniej okna zastosować z szybą selektywną.

Współczynnik całkowity przepuszczalności energii słonecznej dla elewacji wschodniej i południowej nie

może  być  niższy  niż  gn=0,4.  Dla  pozostałych  przypadków  należy  również  zastosować  okna  z  szybą

selektywną o współczynniku nie niższym niż gn=0,5.

W zakresie prac wymiany okien należy uwzględnić i przewidzieć prace na czynnym obiekcie i uwzględnić

niezbędne koszty związane z zabezpieczeniem pomieszczeń oraz sprzętów w danym pomieszczeniu. 

Z uwagi, iż projekt przebudowy uwzględnią wykonanie wentylacji i klimatyzacji w większości pomieszczeń

na etapie montażu okien należy:

 Dostarczyć  okna  wraz  z  instalacją  w  puszcze  podtynkowej  kontaktrony  rozłączne  w

pomieszczeniach,  gdzie  zastosowano klimatyzatory.  W przypadku,  kiedy wszystkie  okna będą

uchylne bądź rozwierne należy w kontaktrony wyposażyć wszystkie skrzydła.

 Dostarczyć okna z nawiewnikami sterownymi od wilgotności w pomieszczeniu oraz dostarczyć

komplet  dwustronnych  zaślepek  do  montażu  w  trakcie  prac  przebudowy.  W  miejsce

nawiewników dostarczyć izolację celem ograniczenia mostków termicznych.

 Wykonać demontaż i montaż parapetów zewnętrznych

 Wykonać  demontaż  i  montaż  paramentów  wewnętrznych.  Parapety  zastosowywać  z

konglomeratu. Typ grubość i kolor ustalić z projektantem przebudowy i inwestorem.

 Okna  wszystkie  mają  być  wyposażone w okucia  zabezpieczające  przed  otwarciem okna  oraz

wszystkie klamki z kluczykami, dedykowany jest jeden typ klucza do wszystkich okien.
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 Bezwzględnie  wykonawca  podejmując  się  zadania  termomodernizacji  zobowiązany  jest  do

udzielenia gwarancji  Inwestorowi na zamontowane okna z uwzględnieniem montażu zaślepek

przez innego wykonawcę. 

 Uwzględnić  i  ustalić  typ  okien  z  rzeczoznawcą  do  spraw  p.poż  w skrzydle  B  ze  względu  na

budowę komory barycznej.

5.4 Drzwi zewnętrzne 

Wytyczne dotyczące ślusarki aluminiowej oraz ich współczynników zawarto w PFU do termomoderniza-

cji. W połączeniu z przebudową budynku L należy uwzględnić:

 Rygle w drzwiach oraz typy klamek, 
 Wyjścia ewakuacyjne dla poszczególnych drzwi zgodnie z opracowaniem przebudowy budynku L

5.5 Czerpnie ścienne oraz wyrzutnie

Na ścianach budynku zaprojektowano skrzydła A i B zostały zaprojektowane czerpnie i wyrzutnie ścienne.

W realizacji prac należy:

 Zaprojektować  obudowę  kanałów  wentylacyjnych  z  odpowiednim  zadaszeniem  wraz  z

wykonaniem ścian fundamentowych obudowy, 

 Ustalić kolorystykę czerpni i wyrzutni dostosowując do elewacji budynku.

 Wykonać  kanały  wraz  z  montażem czerpni  i  wyrzutni  z  wejściem i  uszczelnieniem wejść  do

budynku. Wewnątrz kanały zadekować prefabrykowanym deklem wentylacyjnym 

5.6 Otok uziemiający i piony 

Zgodnie z projektem przebudowy wykonać otok fundamentowy. Pod izolacją termiczną wykonać zgodnie

z opracowaniem piony uziemiające. Piony podłączyć do istniejącej instalacji na dachu.

5.7 Likwidacja fos

Pomieszczenia techniczne wokół budynku wyposażone zostały w okna i tzw fosy. Fosy przeznaczone do 

likwidacji są zaznaczone na rysunku: Rzut kondygnacji -1 – AB oraz Rzut kondygnacji -1-C w pliku 

ZGL_TERMO_RZUTY. Należy zaprojektować izolację i odpowiednią izolacje cieplną. W przypadku 

występowania odwodnień wykonać likwidację podejść i odpływów.
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5.8 Wentylacja węzła cieplnego

Modernizacja węzła cieplnego wychodzi poza zakres opracowania. W I etapie prac związanych z 

termomodernizacją należy zaprojektować i wykonać kanał typu Z do pomieszczenia węzła.
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