
Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Opracowany zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r. w 
sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u żytkowego (Dz.U. nr 
202 z dnia 16 września 2004 r. poz. 2072, z pó źniejszymi zmianami). 

Nazwa zadania 

Modernizacja energetyczna budynków i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Dotyczy budynków: 

1. Budynek B/B1; C/C1 wraz z łącznikiem 
2. Budynek L 
3. Budynek U i R 
4. Budynek E 
5. Budynek D1 

- sie ć  ciepłownicza na terenie Szpitala 

Adres obiektów: 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Ul. Zyty 26; 65-046 Zielona Góra 

Inwestor 	 Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze 
Ul. Zyty 26 
65-046 Zielona Góra 

Jednostka opracowuj ąca AMW Instalacje Sp. z o.o. 

Ul. Wołczyńska 18 

60-003 Poznań  

Opracował 	 mgr inż. Wojciech Maćkowiak 

dr inż . Ewa Teślak 
( konsultant - koordynator wykonania audytów) 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie



I Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 2 
Program funkcjonalno-u żytkowy 

Nazwy i kody robót obj ętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego S łownika 
Zamówień  (CPV) 

Grup 
a 
robót 

Klasa 
robót 

Kategoryz 
acja robót 

Nazwa 

450 000 000-7 Roboty budowlane 

4521 5140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 

429 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

42961 System sterowania i kontroli 

451 Przygotowanie terenu pod budow ę  

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113 Roboty na placu budowy 

4512 Próbne wiercenia i wykopy 

712 Usługi projektowania architektonicznego 

7120 Usługi architektoniczne i podobne 

7125 Usługi architektoniczne, in żynieryjne i pomiarowe 

713 Usługi inżynieryjne 

71320 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

453 Roboty instalacyjne w budynkach 

4531 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

453 15 Instalowanie urz ądzeń  elektrycznego ogrzewania i innego 
sprzętu elektrycznego w budynkach 

45316 Instalowanie systemów o świetleniowych i sygnalizacyjnych 

45137 Inne instalacje elektryczne 

4532 Roboty izolacyjne 
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45321 Izolacja ciepina 

45323 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331 Instalowanie 	urządzeń 	grzewczych, 	wentylacyjnych 	i 
klimatycznych 

45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45333 Roboty instalacyjne gazowe 

45343 Roboty instalacyjne przeciwpo żarowe 

454 Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 

4541 Tynkowanie 

4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45422 Roboty ciesielskie 

4544 Roboty malarskie i szklarskie 

45441 Roboty szklarskie 

45442 Nakładanie powierzchni kryj ących 

45443 Roboty elewacyjne 

4545 Roboty budowlane wykończeniowe, pozosta łe 

45451 Dekorowanie 

455 Wynajem maszyn i urz ądzeń  wraz z obs ługą  operatorską  do 
prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz in żynierii 
wodnej i lądowej 

4551 Wynajem dźwigów wraz z obs ługa operatorską  

4552 Wynajem koparek wraz z obs ługa operatorska 

093 Energia elektryczna, ciepina, s łoneczna i jądrowa 

0933 Energia słoneczna 

093311 Kolektory s łoneczne do produkcji ciep ła 

093312 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest sporz ądzenie programu funkcjonalno-u żytkowego 
termomodernizacji sieci i budynków u żyteczno ści publicznej — Szpitala Uniwersyteckiego im. 
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wraz z modernizacj ą  systemu centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej i instalacji o świetlenia wbudowanego, po łączony z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł  energii do produkcji energii ciepinej i elektrycznej oraz systemu 
monitoringu i kontroli zu życia ciepła. 

Powyższy projekt zakłada współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
- Lubuskie 2020. 

Celem zamówienia jest dostosowanie obiektów i sieci do obowi ązujących standardów 
technicznych, funkcjonalnych, u żytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych 
robót modernizacyjnych ma nast ąpić  obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery. 

Opracowane projekty budowlane lub materia ły zgłoszeniowe muszą  uwzględniać  zakres robót 
określony w PFU. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spe łnić  Wykonawca 
robót, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robót. 

Opracowanie zawiera informacje niezb ędne dla opracowania za łożeń, wykonania projektów 
technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsi ęwzięcia. 

Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi 
jego wytyczne dla okre ślenia standardów wykonania i jako ści prac. Poszczególne roboty 
zostały opisane w dalszej części programu. 

Wszystkie warto ści dotyczące wielko ści wskazanych prac termomodernizacyjnych: 
powierzchnia elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia ocieplenia 
ścian i stropodachów i dachów, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., monta żu PV, ostateczna 
długość  i przebieg sieci ciep łowniczej, mogą  odbiega ć  od stanu rzeczywistego i nale ży je 
zweryfikowa ć  przed złożeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektów — konieczna 
inwentaryzacja. 

Ostateczne rozwiązania projektowe leżą  w gestii projektanta lecz powinny uwzgl ędniać  
warunki określone w PFU, audytach energetycznych i elektrycznych sporz ądzonych dla 
obiektów i sieci. 
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Przedmiotem zamówienia jest: 

I . Prace projektowo-przygotowawcze 

1) Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezb ędnym do uzyskania prawomocnej 
decyzji administracyjnej (zg łoszenia lub pozwolenia na budow ę) z uzyskaniem wynikaj ących 
z przepisów uzgodnie ń, opinii, pozwoleń  — przy zadośćuczynieniu wymaganiom zawartym w 
ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pó źn. zm.) oraz 
Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pó źn. zm.) oraz innych uzgodnie ń  niezb ędnych 
dla uzyskania pozwolenia na u żytkowanie. 

2) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót według wymagań  zawartych w Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrze śnia 2004 
r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz. U. 2004 
nr 130 poz. 1389 z pó źn. zm). 

3) Wystąpienie w imieniu Zamawiaj ącego do miejscowego Dystrybutora Energetycznego w 
sprawie wydania warunków przy łączenia układu fotowoltai ki do sieci energetycznej. 

4) Na zakres prac źródeł  energii elektrycznej opracowa ć  projekt wykonawczy urz ądzeń  
fotowoltaiki wraz z uk ładem pomiarowo-rozliczeniowym i uzgodni ć  z odpowiednią  jednostką  
energetyczn ą  projekt instalacji Zamawiaj ącego, który nale ży przedłożyć  do wglądu, przed 
podpisaniem umowy o świadczenie us ługi kompleksowej lub umowy o świadczenie us ług 
dystrybucji energii. 

5) Na zakres prac źródła ciep ła opracowa ć  projekt wykonawczy technologii w ęzła ciepinego, 
którą  należy uzgodni ć  i przedłożyć  do akceptacji Zamawiaj ącemu. 

6) Na zakres prac instalacji sanitarnych opracowa ć  projekt instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji wod. — kan. i ciep łej wody użytkowej, który nale ży uzgodnić  i przed łożyć  do akceptacji 
Zamawiaj ącemu. 

7) Opracowa ć  projekt urz ądzeń  do monitorowania i zarz ądzania energią  na układzie PV oraz 
projekt instalacji c.o. wraz z jej regulacj ą  i sterowaniem i uzyskać  akceptacje Zamawiaj ącego. 

Dokumentacj ę  projektową  należy opracować  w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji 
elektronicznej na no śniku CD, w szczególno ści zawierającej: 

- wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, który nale ży przedłożyć  do 
akceptacji Zamawiaj ącemu, 

- szczegółowy opis techniczny przyj ętych rozwi ązań  wraz z uzasadnieniem i niezb ędnymi 
obliczeniami technicznymi oraz opis przyj ętej technologii robót, 

- załączniki formalno-prawne, - rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegó ły) w odpowiedniej 
skali, 
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- dokumentacj ę  należy opracowa ć  zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego 
i obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada ć  budynki i budowle, 
aktualnymi normami oraz zgodnie z audytem energetycznym i elektrycznym, 

- należy uzyskać  wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególno ści: 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, 
uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpo żarowej, związane z ochron ą  środowiska, 
związane z architektem b ędącym autorem projektu, 

- sporządzenie karty informacyjnej przedsi ęwzięcia i/lub Raportu o oddzia ływaniu 
przedsi ęwzi ęcia na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach 
(jeżeli wymagane), 

- wykonanie harmonogramu z uwzgl ędnieniem szczegó łowego planu testów i rozruchu systemu, 
- należy uwzględnić  wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania, 

II. Prace wykonawcze 

1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporz ądzonych projektów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, w tym: 

- wykonanie termomodernizacji, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie 
z audytami energetycznymi i programem funkcjonalno-u żytkowym, 

- wykonanie modernizacji instalacji bran ży sanitarnej - c.o. wraz z modernizacj ą  sposobu 
wytwarzania c.o i/lub c.w.u. oraz wentylacji w zakresie wynikaj ącym z audytów i programu 
funkcjonalno-użytkowego, 

- wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przeznaczonych na wymiennikownie/ 
pomieszczenia węzłów ciepinych zwi ązanych z modernizacj ą  źródeł  ciepła. 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 160 kW (lub równowa żnej zapewniaj ącej 
uzysk energii 144 000 kWh/rok) wraz z uk ładem pomiarowo-rozliczeniowym i zdalnym 
monitorowaniem, zgodnie z programem funkcjonalno-u żytkowym, Przewiduje si ę  montaż  
instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków - kompleks B/C (moc instalacji 80 kW), 
budynek U (moc instalacji 40 kW) i budynek L (moc instalacji 40 kW) 

- instalacj ę  przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia w łasności urządzeń  
elektroenergetycznych Wykonawca winien wykona ć  we własnym zakresie, zgodnie z 
uzgodnionym z energetyką  projektem i zgodnie z obowi ązującymi przepisami i normami, 

- wymiana istniej ących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe LED, wraz z instalacj ą  
elektryczną  i montażem lub rozbudową  baterii centralnych ( budynki U i C) 

- teren budowy powinien być  zabezpieczony w sposób zapewniaj ący bezpiecze ństwo 
pracowników i osób trzecich, realizacja zadania odbywa ć  si ę  będzie na czynnym obiekcie 

- w trakcie prowadzonych prac nale ży utrzymywa ć  porządek wewnątrz obiektu, szczególnie na 
kondygnacjach/oddzia łach łóżkowych, gdzie nale ży przewidzie ć  konieczność  każdorazowego 
sprzątania po wykonaniu tzw. brudnych prac 
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Wykonawca uzgodni z Inwestorem godziny pracy, w których b ędą  prowadzone roboty 

- działalność  związana z realizacj ą  przedmiotu zamówienia nale ży prowadzi ć  w sposób 
minimalizujący uciąż liwość  prac dla otoczenia. Przedmiotowa inwestycja musi spe łniać  warunki 
ochrony przed pozbawieniem dost ępu do drogi publicznej oraz przed pozbawieniem mo żliwości 
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze środków łączno ści. 

2) Montaż  instalacji i urz ądzeń  elektrycznych, w tym: 

- podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami 
uzyskanymi od miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantuj ący, iż  cała 
energia wyprodukowana z PV b ędzie skonsumowana na potrzeby Szpitala. 

3) Przeprowadzenie wymaganych prób i bada ń, przed uzyskaniem odbiorów robót i 
przygotowaniem dokumentów zwi ązanych z oddaniem do u żytkowania zmodernizowanych 
obiektów i instalacji. W trakcie prób nale ży zweryfikować  na drodze pomiarów osiągniętą  
sprawno ść  elektryczn ą  systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawno ści deklarowanej 
przez producenta elementów uk ładu fotowoltaiki. 

4) Dostarczenie instrukcji obs ługi systemu grzewczego (w ęzła ciepinego w zmodernizowanym 
zakresie oraz projektowanych OZE oraz dokumentacji powykonawczej). 

5) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiaj ącego w zakresie eksploatacji i konserwacji 
wyposażenia obj ętego przedmiotem zamówienia. 

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie obj ętym przedmiotem zamówienia podczas 
realizacji ca łego przedsi ęwzięcia. 

Program funkcjonalno-u żytkowy opracowany został  na podstawie wykonanych audytów 
energetycznych, wizji lokalnej, posiadanej dokumentacji projektowej obiektów oraz danych 
techniczno-eksploatacyjnych. 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie



I Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 10 
Program funkcjonalno-u żytkowy 

Cze ść  opisowa programu 

2. OPIS TECHNICZNY ROZPATRYWANYCH OBIEKTÓW 

Szpital Uniwersytecki w zielonej Górze zlokalizowany jest przy ul. Zyty 26. Poni żej załączono plan 

sytuacyjny Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Przedmiotem opracowania s ą  budynki 

oznaczone na planie literami: B- C wraz z łącznikiem, U i R, L, E i D. 

Legenda 

C) Kliniczne Oddzia ły: Neurologii, Chirurgii Naczyniowej, Neurochirurgii, Kardiologii, 
Chorób Wewn ę trznych, Hematologii, Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
Nefrologii ze Stacj ą  Dializ. Szpitalny Oddzia ł  Ratunkowy, Zak ład Rehabilitacji 

C) Kliniczne Oddzia ły: Urologii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej, 
Chirurgii Urazowo - Naczyniowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 

C) Kliniczny Oddzia ł  Zakaźny 

C) Kliniczne Oddzia ły: Chorób Płuc, Chirurgii Klatki Piersiowej, Radioterapii 

O
Kliniczne Oddziały: Onkologii, Dzienny Oddzia ł  Chemioterapii, 
Po łożniczo - Ginekologiczny. Neonatologii 

) Kliniczne Oddzia ły: Okulistyki, Otorynolaryngologii 

C) Zak ład Radioterapii 

C) Zakład Patomorfologii 

C) Centrum Monitorowania Chorób Nowotworowych 

() Administracja 

) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

) Hospicjum 

) Portiernia 

C) Lądowisko 

Wejścia na teren Szpitala 
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2.3. 	Budynek L 

W budynku L znajduj ą  się  oddziały ginekologiczny i po łożniczy. Obiekt zosta ł  wzniesiony w 
latach 70-tych XX wieku, w konstrukcji żelbetowej szkieletowej, z wype łnieniem z ceg ły 
kratówki. 

Opis konstrukcji: 

Ściany zewnętrze:  ściany zewn ętrzne wykonane na konstrukcji szkieletowej, z ceg ły 
kratówki o grubo ści 32 cm i 38 cm ( ściany szczytowe) na gotowo. Ściany obustronnie 
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. 

Stropodach:  wykonany jako wentylowany, żelbetowy, dwudzielny. Stropodach kryty pap ą . 
Stropodach ocieplony we łną  mineralną  o grubo ści 30 cm. 

Stropy międzykondygnacyjne:  wykonane jako masywne, żelbetowe. 

Stolarka okienna:  na profilu pcv, dwuszybowa zespolona. Okna o średnim szacowanym 
współczynniku U =1,6 W/m 2K. Stolarka drzwiowa o wspó łczynniku U = 2,0 W/m 2K oraz 3,5 
wim2K.  

Instalacje: 

Wentylacja:  grawitacyjna, doprowadzenie powietrza stolark ą  okienną  przez 
przewietrzanie pomieszcze ń  odprowadzenie kanałami wentylacyjnymi zgodnie z typowymi 
rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

Zasilanie ciepłem:-  źródłem ciep ła w budynku jest węzeł  ciepiny zlokalizowany w piwnicy 
budynku, 6 wymienników typu JAD, przewody rozprowadzaj ące stalowe w średnim stanie 
technicznym, izolacja ciepina przewodów w piwnicy z we łny mineralnej i warstwy 
osłonowej z aluminium, grzejniki w większości żeliwne o dużej bezwładności ciepinej bez 
zaworów termostatycznych. 

Ciepła woda użytkowa:  wytwarzana wraz z c.o. - wymienniki typu JAD starego typu o 
złych parametrach technicznych. W budynku zainstalowana zosta ła instalacja solarna z 
zasobnikami c.w.u. o pojemno ści łącznej 50001. Układ kolektorów słonecznych jest 
wyłączony z eksploatacji ze wzgl ędu na jego wysoką  awaryjność . Wg opinii obsługi z działu 
technicznego, układa jest także przewymiarowany, co nawet w okresie dzia łania 
powodowało spore problemy eksploatacyjne zwi ązane z przymusowym zrzutem wody. 

Dane techniczne: 

Powierzchnia zabudowy 	 1 386 m2  
Powierzchnia użytkowa ( ogrzewana) 	7 095 m2  
Kubatura 	 27 672 m3  
Kubatura ogrzewana 	 20 830 m3 
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Wysokość  kondygnacji w świetle 	 3 m 

Widok budynku: 

\ 

' k', 
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2.6.4. Węze ł  ciepiny w budynku L 

W budynku L znajduje si ę  węze ł  ciepiny typu JAD oparty o sze ść  wymienników. Wymienniki starego typu 

o z łych parametrach technicznych. W budynku L zainstalowana jest równie ż  instalacja solarna, jednak ze 

wzgl ędu na awari ę  i wystę pujący okresowo przegrzew wody ( co wi ą za ło się  z konieczno ści ą  zrzutu 

wody) instalacja ta jest wy łą czona z u żytkowania. 

2.6.5. Węze ł  ciepiny w budynku U i R 

Budynek U i R zasilane są  z wę zła ciepinego znajduj ącego si ę  w budynku U. Wę ze ł  ciepiny kompaktowy 

typu CB77-140. 

2.6.6. Węze ł  ciepiny  -  budynek portierni (D) 

Budynek portierni zasilany jest z w ęzła ciepinego zlokalizowanego w budynku E. 

Inwestycje
Przekreślenie
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świetlówkowej i ledowej. O świetlenie awaryjne zrealizowane jest za pomoc ą  awaryjnych i 
ewakuacyjnych opraw ledowych zasilanych i monitorowanych z nowej centralnej baterii 
akumulatorów. 

O świetlenie podstawowe na pozosta łych kondygnacjach budynku E zrealizowane jest za pomoc ą  
opraw świetlówkowych z energoch łonnymi statecznikami indukcyjnymi i opraw żarówkowych. 

Oświetlenie awaryjne w tych cz ęściach budynku E zrealizowane jest za pomoc ą  starych opraw 
żarówkowych zasilanych z centralnej baterii akumulatorów. 

O świetlenie podstawowe załączane jest za pomocą  ręcznych wyłączników ściennych umieszczonych 
w poszczególnych pomieszczeniach. 

O świetlenie w wyremontowanych pomieszczeniach jest w dobrym stanie technicznym, natomiast 
wiek i stan techniczny opraw o świetleniowych zainstalowanych w pozosta łych częściach budynku 
wskazują  na obni żoną  skuteczno ść  świetlną  i zmniejszoną  efektywno ść  energetyczn ą  tych opraw. 

2.7.3. Budynek L 

W budynku L szpitala zainstalowanych jest 1447 opraw o świetleniowych o łącznej mocy 
skorygowanej 89,9 kW. Wi ększość  z tych opraw (48%) to oprawy świetlówkowe ze statecznikami 
indukcyjnym. Znaczna cz ęść  pomieszcze ń  oświetlana jest za pomoc ą  energoch łonnych opraw 
żarówkowych. Oprawy żarówkowe stanowi ą  44% wszystkich opraw o świetleniowych. Klatki 
schodowe K-2, K-3 i K-4 oraz ci ągi komunikacyjne w piwnicy budynku wyposa żone są  w nowe 
oprawy LED, które stanowi ą  8% całego oświetlenia budynku. Stare o świetlenie awaryjne 
zrealizowane jest za pomoc ą  opraw żarówkowych zasilanych z centralnej baterii akumulatorów. 
Nowe oświetlenie awaryjne w wyremontowanyc pomieszczeniach zrealizowane jest za pomoc ą  
autonomicznych opraw o świetlenia awaryjnego z własnymi akumulatorami. 

O świetlenie załączane jest za pomoc ą  ręcznych wyłączników ściennych umieszczonych w 
poszczególnych pomieszczeniach. 

Wiek i stan techniczny opraw o świetleniowych zainstalowanych w budynku wskazuj ą  na obniżoną  
skuteczno ść  świetln ą  i zmniejszoną  efektywno ść  energetyczn ą  tych opraw. 

2.7.4. Budynek Ul R 

W budynku U szpitala zainstalowanych jest 1223 opraw o świetleniowych o łącznej mocy 
skorygowanej 72,4 kW. Wi ększość  z tych opraw (64%) to oprawy świetlówkowe. Znaczna cz ęść  
pomieszczeń  oświetlana jest za pomocą  energochłonnych opraw żarówkowych. Oprawy 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie
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3. OPIS WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 

Rozwiązania architektoniczne powinny nawi ązywać  do istniejącej zabudowy oraz do porz ądku 
architektoniczno- przestrzennego otoczenia. U żyte materiały wykończeniowe powinny cechowa ć  się  
dużą  trwałością  użytkową  oraz najwyższą  jakością. Wymagane jest spe łnienie wymagań  
bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo żarowej - Dz. 
U. z 1991 nr 81 poz. 351), bezpiecze ństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed ha łasem i drganiami, oszcz ędności energii i 
odpowiedniej izolacyjno ści ciepinej przegród. Zamawiaj ący wymaga, aby przy wykonywaniu robót, 
stosować  wyroby, które zosta ły dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie (atesty higieniczne Pa ństwowego Zakładu Higieny, aprobaty 
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodno ści itp.) natomiast środki chemiczne zabezpieczaj ące i 
biobójcze musz ą  posiadać  odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) 
wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezb ędne elementy powinny być  wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami. Zastosowane elementy wyko ńczenia muszą  spełniać  wymogi nałożone 
prawem ze szczególnym uwzgl ędnieniem wymagań  przeciwpożarowych i użytkowych. 

3.2. Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa ć  z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiaj ący 
nie stawia specjalnych wymagań  w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 
zorganizować  teren budowy aby mia ł  możliwość  korzystania ze wszystkich mediów. Koszt 
zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odr ębnej zap łacie i 
przyjmuje si ę , że b ędzie włączony w Cenę  Kontraktową . W Cenę  Kontraktową  włączony winien być  
także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i monta żowej oraz 
uzyskania, doprowadzenia, przy łączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu 
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W Cen ę  Kontraktową  winny być  
włączone równie ż  wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne zwi ązane z korzystaniem z 
tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przy łączy i 
doprowadzeń  po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych nale ży do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 
wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnie ń, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezb ędnych pozwoleń  i zezwoleń . 
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3.3. Procedura zabezpieczenia aparatury medycznej na czas prac termomodernizacyjnych 

1. Zabezpieczenia aparatury medycznej trwale wbudowanej w trakcie prowadzenie prac 
term omodernizacyjnych: 

• Miejsca gdzie znajduje si ę  aparatura medyczna trwale wbudowana mog ą  być  udostępnione 
Wykonawcy dopiero po wy łączeniu urządzeń  z eksploatacji przez u żytkownika, co nastąpi na 
wcześniejszy wniosek Wykonawcy w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiaj ącym. 

• Dokładne zabezpieczenie przez Wykonawc ę, przed rozpocz ęciem robót w uzgodnieniu 
z Zamawiaj ącym, urz ądzeń  znajduj ących się  w miejscach, w których b ędą  prowadzone prace (lub ich 
pobliżu), przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem poprzez wykorzystanie np.: folii ochronnej. 
•W trakcie prowadzenia robót Wykonawca winien zachowa ć  szczególną  ostro żność  
z uwagi na specyfikę  prowadzenia prac w Szpitalu (obecno ść  pacjentów i personelu, aparatury 
i urządzeń  znacznej warto ści). 

2. Szczególna procedura zwi ązana z zabezpieczeniem aparatury medycznej, urządzeń  
I sieci w trakcie prowadzenia przez Wykonawc ę  prac na instalacjach elektrycznych 
lub sanitarnych w ramach robót termomodernizacyjnych: 

•Wykonawca składa Zamawiającemu przed rozpocz ęciem robót wniosek o umo ż liwienie prac, 
okreś lając: miejsce i czas niezb ędny do przeprowadzenia prac na instalacjach elektrycznych lub 
sanitarnych. 

•Wykonawca robót wyznaczy ze swojej strony decyzyjnego przedstawiciela pe łniącego nadzór nad 
pracami. 

• Zamawiający w porozumieniu z u żytkownikiem i Wykonawc ą  określi termin i czas wyłączenia oraz 
ponownego włączenia instalacji elektrycznych lub sanitarnych. 

•Dział  Inwestycji i Remontów oraz Dzia ł  Eksploatacji sprawowa ł  będzie nadzór nad ca łością  prac i 
dokona wyłączeń  pozwalających na przeprowadzenie prze łączeń . 

•Nadzór Inwestorski przy udziale Dzia łu Inwestycji i Remontów oraz Dzia łu Eksploatacji 
Zamawiaj ącego dokona czynno ści odbiorowych wykonanej instalacji. 

• Dział  Inwestycji i Remontów Zamawiaj ącego powiadomi użytkowników o planowanych 
wyłączeniach energii elektrycznej lub instalacji sanitarnych. 

• Przed rozpocz ęciem robót Nadzór Inwestorski i Dzia ł  Inwestycji i Remontów oraz Dzia ł  Eksploatacji 
Zamawiającego dokona oceny przygotowania Wykonawcy do wykonania prac. 

• Nadzór Inwestorski i Dział  Inwestycji i Remontów oraz Dzia ł  Eksploatacji Zamawiaj ącego mają  
prawo do wydania zakazu wykonywania robót lub ich przerwania w przypadku stwierdzenia faktu 
nieprzygotowania Wykonawcy lub uzasadnionej obawy, i ż  roboty nie zostaną  wykonane w 
planowanym terminie. 
• Roboty mogą  być  wstrzymane na wniosek Oddzia łów Szpitalnych za pośrednictwem Działu 
Inwestycji i Remontów Zamawiaj ącego. 
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3.4. Wymagania dotycz ące robót budowlanych  —  ocieplenie styropianem 

Wszystkie prace termomodernizacyjne obiektów powinny zosta ć  wykonane zgodnie ze specyfikacj ą  
danego systemu dopuszczonego do stosowania. Nale ży stosowa ć  materiały i elementy posiadaj ące 
aprobatę  techniczn ą  na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie materia łów 
i elementów składowych z ró żnych systemów ociepleniowych. 

3.4.1. Przygotowanie pod łoża 
Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna by ć  oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, 
luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mog łyby spowodować  
rozwarstwienie ocieplonej ściany. 

3.4.2. Listwa startowa i szczelina dylatacyjna 
Rozpoczynaj ąc układnie izolacji termicznej nale ży pamiętać  o dylatacji, czyli kilkucentymetrowej 
przestrzeni pomi ędzy gruntem a pierwszym rz ędem izolacji (grunt pod wp ływem mrozu czasami si ę  
podnosi, gdyby nie dylatacja, parcie na warstw ę  izolacji niszczyłoby elewacj ę). Najczęściej jest to linia 
cokołu budynku wyznaczona izolacj ą  przeciwwilgociową  ułożoną  na ścianach fundamentowych lub 
piwnicznych. Kraw ędzie szczelin dylatacyjnych s ą  wykonane przy u życiu profili coko łowych i są  
mocowane za pomoc ą  kołków rozporowych, przed monta żem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjnej 

3.4.3. Warstwa izolacyjna 
Układając izolacj ę  ze styropianu starannie dociskamy p łyty wzajemnie do siebie, aby unikn ąć  
powstawania mostków termicznych na z łączeniach. jednak najlepszym sposobem na unikni ęcie 
mostków jest wykonanie izolacji p łytami frezowanymi. Pierwszy rz ąd płyt izolacyjnych opieramy na 
prowadnicy. Płyty styropianowe powinny być  przyklejane metodą  „pasmowo punktową" to znaczy, 
że szerokość  pasma masy klej ącej wzdłuż  obwodu płyty powinna wynosi ć, co najmniej 3 cm, a na 
pozostałej powierzchni powinny by ć  nałożone placki o średnicy 8-12 cm tak, aby łączna 
powierzchnia, masy klej ącej obejmowała, co najmniej 40% powierzchni p łyty. W miejscach, gdzie 
występuje słabe podłoże lub nara żonych na większe ssanie wiatru (np. naro ża budynku, okolice 
otworów okiennych i drzwiowych) nale ży równolegle stosować  mocowanie mechaniczne, u żywaj ąc 
kołków rozpr ężnych. Stosuj ąc płyty o gładkich krawędziach należy zastosować  6 kołków/m2, 
natomiast przy p łytach frezowanych wystarcz ą  4 kołki/m2. W mocnych ścianach wykonanych np. 
z cegły pełnej, kołki powinny być  zakotwione na głębokość  min. 5 cm, a w mniej wytrzyma łych 
ścianach np. z pustaków czy betonu komórkowego na g łębokość  min. 9 cm (należy stosowa ć  kołki 
rozporowe, które uzyska ły atest na tego rodzaju u życie). Talerzyki dociskowe ko łków muszą  
dokładnie przylegać  do powierzchni p łyt styropianowych. Układanie drugiego rz ędu rozpoczynamy 
od połówki płyty. Przy naro żniku płytę  wysuwamy na jej grubość, aby umożliwić  wiązanie rzędów 
na obydwu ścianach. Układanie trzeciego rz ędu płyt rozpoczynamy ponownie od ca łej płyty, aby 
w ten sposób zapewni ć  mijanie spoin i dobre wiązanie pomiędzy poszczególnym rz ędami. Nale ży 
pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i drzwiowych 
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3.4.4. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej 
W miejscach, które s ą  szczególnie nara żone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naro ża na 
parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, mocujemy profile ochronne z fabrycznie 
wtopionym pasem siatki. Mo żna zastosowa ć  również  dodatkowe paski siatki zbroj ącej, ułożone 
ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. Po 2-4 dniach 
wysychania warstwy izolacyjnej na p łyty styropianowe nanosi si ę  warstwę  podkładową  o grubo ści 
ok. 2 mm z masy klej ącej. Bezpo średnio na świeżo położony klej wyciskamy, od góry do do łu, pasy 
siatki zbrojeniowej. Siatka musi by ć  zatopiona w masie klej ącej bez fałd i zagnieceń  na całej swojej 
grubości. Kolejne pasy siatki z w łókna szklanego są  układane podobnie jak pierwszy, od góry do do łu, 
z zakładką  na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi ć  także na wszystkie naro żniki, 
profile ochronne itp. 

3.4.5. Wykonanie warstwy elewacyjnej 
Na wyschniętą  warstwę  zbroj ącą  nanoszona jest warstwa gruntuj ąca pod tynk zewn ętrzny mineralny 
malowany farb ą  silikatową  zgodnie z kolorystyką  budynku. Przygotowan ą  masę  lub zaprawę  
tynkarską  nakłada si ę  za pomocą  długiej pacy ze stali nierdzewnej, a nast ępnie rozprowadza cienk ą, 
równomierną  warstwę . Po tej czynno ści należy usunąć  nadmiar zaprawy do grubo ści kruszywa 
zawartego w masie. Żądaną  strukturę  tynku uzyskuje się  poprzez zatarcie na łożonej masy. 

3.4.6. Właściwa pora wykonania ocieplenia 
Wszystkie prace dociepleniowe powinno si ę  prowadzić  w odpowiednich warunkach pogodowych, 
czyli temperaturze od +5 do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej wyprawy 
elewacji jest wskazane jak najszybciej. Po łożenie tynku w sposób naturalny zamyka dost ęp 
czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, który ukryty jest pod cienk ą  
warstwą  kleju z zatopion ą  siatką. 

3.4.7. Pozostałe zalecenia 
Na etapie przygotowania si ę  do ocieplenia niezb ędne jest uwzgl ędnienie szczególnie istotnych 
elementów, są  to przede wszystkim: 

• określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy 
tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia, 

• okre ś lenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji 
do podłoża, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali po łączeń  warstwy ocieplenia z o ścieżnicami okien 
i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelno ści połączeń  na 
przenikanie powietrza i wody opadowej, 

• przygotowanie rysunków technicznych detali okre ś lających sposób wykonania zewn ętrznych 
krawędzi warstwy ocieplenia: przy cokole, górnej kraw ędzi izolacji termicznej — po łączenie 
z obróbkami blacharskimi ścianek attykowych, gzymsem, ewentualnych bocznych kraw ędzi, jeś li 
ocieplenie nie obejmuje ca łej powierzchni obudowy, 
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• okreś lenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomoc ą  specjalnych łączników 
mechanicznych), 

• dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru, 

• zaprojektowanie tam, gdzie jest to konieczne dodatkowych zabezpiecze ń  warstwy ocieplaj ącej w 
pasie najniższej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobów dostosowanych do wi ększego 
obciążenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem typu 
antygraffiti, 

• podanie zaleceń  eksploatacyjnych dotycz ących konserwacji. 

Nieuwzględnienie powyższych elementów przed przyst ąpieniem do prac wykonawczych mo że 
powodować  liczne problemy w trakcie ich wykonywania. 

3.5. Montaż  stolarki okiennej  i  drzwiowej 
Przed osadzeniem stolarki nale ży sprawdzi ć  dokładność  wykonania o ścieży, w którym ma być  
osadzona o ścieżnica. W przypadku wyst ępujących wad w wykonaniu o ścieży lub zabrudzenia 
powierzchni ościeże należy naprawi ć  i oczyści ć . 

3.5.1. Materia ły 
Okna wykonane z profili PVC min. 5- komorowych 3-szybowych o g łębokości zabudowy min. 70 mm 
lub drewniane ( tam gdzie wymagane przez Konserwatora Zabytków), wspó łczynnik przenikania 
ciepła dla ka żdego okna Uw 5 0,9 W/m 2  K ( lub w pomieszczeniach o obni żonych wymaganiach 
temperaturowych ( t we „„ < 16 OC  - Uw 5 1,4 W/m 2  K) — potwierdzony stosownymi obliczeniami. 

Drzwi zewn ętrzne muszą  być  wykonane z kszta łtowników aluminiowych, PCV lub stalowych lub 
innych prefabrykowanych izolowanych termicznie oraz musz ą  posiadać  certyfikat na co najmniej 1 
milion cykli (za wyjątkiem drzwi do pomieszcze ń  pomocniczych rzadko u żywanych), wspó łczynnik 
przenikania ciep ła dla każdej pary drzwi Uw 5 1,3 W/m 2  K — potwierdzony stosownymi obliczeniami. 

3.5.2. Montaż  stolarki drzwiowej 
Wykonanie robót: 

• w sprawdzone i przygotowane o ścieże należy wstawić  stolarkę  na podkładach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić  w ościeżach, 

• uszczelnienie o ścieży nale ży wykonać  pianką  poliuretanową, a szczelin ę  wyprawi ć  tynkiem o 
normatywnej grubości lub przykryć  listwą , 

• ustawienia drzwi nale ży sprawdzi ć  w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być  mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysoko ści drzwi, nie więcej niż  3,00 mm. Ró żnice 
wymiarów po przekątnych nie powinny być  większe od: 

• 2,00 mm przy d ługości przekątnej do 1,00 m, 
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• 3,00 mm przy d ługości przekątnej do 2,00 m, 

• 4,00 mm przy długości przekątnej powyżej 2,00 m. 

Zamocowanie drzwi nale ży uszczelni ć  pod względem termicznym, szczeliny mi ędzy ościeżem a 
ościeżnicą  wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania ( świadectwo ITB). 
Zabrania si ę  używać  do tego celu materia łów wydzielających związki chemicznie szkodliwie dla 
zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zamontowaniu nale ży wyregulowa ć  i zamknąć  oraz oczyścić  
z resztek materia łów montażowych i umyć. Drzwi mocować  kotwami stalowymi rozporowymi 
o średnicy min 10,00 mm . Mocowanie kotwami w ka żdym narożu na krawędzi pionowej i poziomej, 
a na długości krawędzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Ka żda kotwa musi być  osadzona 
w murze na głębokość  min. 10,00 cm. Prześwit pomiędzy ościeżnicą  a ościeżem nie mo że przekracza ć  
20,00 mm. 

3.53. Montaż  stolarki okiennej 
Stolarkę  okienną  należy zamocowa ć  w punktach rozmieszczonych w o ścieżach zgodnie 
z wymaganiami producenta. Okna mocowa ć  kotwami stalowymi rozporowymi o średnicy min. 10,00 
mm, bezpo średnio przez o ścieżnicę  lub za pomocą  odpowiednich uchwytów. Mocowanie kotwami w 
każdym narożu na krawędzi pionowej i poziomej, a na d ługości krawędzi w rozstawie maksymalnym 
co 75,00 cm. Każda kotwa musi być  osadzona w murze na głęboko ść  min. 10,00 cm Prze świt 
pomiędzy o ścieżnicą  a ościeżem nie mo że przekracza ć  20,00 mm. Styki ościeżnicy z murem 
uszczelnić  pianką  poliuretanową, wypełnienie musi być  całkowite. Parapety zewn ętrzne montowa ć  
ze spadkiem min. 5% w sposób zapewniaj ący trwałość  i szczelno ść . 

3.5.4. Uszczelnienie i izolacje po łączenia stolarki ze ścianą  
Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny mi ędzy stolarką  a ościeżem przed zawilgoceniem, 
zarówno przed wodą  opadową  od strony zewn ętrznej, jak i wilgocią  z powietrza przenikaj ącego 
z pomieszczenia od strony zewn ętrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelniania nale ży przestrzega ć  wytycznych producenta materia łów 
uszczelniaj ących, uwzględniając: 

• zgodność  chemiczn ą  stykających si ę  ze sobą  materiałów, 

• oczyszczenie powierzchni przylegania, 

• zagruntowanie powierzchni przylegania, 

• wymagania odnośnie do stosowania ze wzgl ędu na wilgotność  i temperaturę  powietrza. 

System uszczelnienia stolarki na obwodzie sk łada si ę  z trzech warstw: 

• wewnętrznej, 
• środkowej, 
• zewn ętrznej 
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Warstwę  wewnętrzną  stanowi uszczelnienie wykonane z materia łów paroszczelnych w formie 
różnego rodzaju ta śm, foli uszczelniaj ących lub kitu trwale elastycznego nie przepuszczaj ących 
powietrza i pary wodnej. Warstw ę  środkową  stanowi izolacyjna pianka wype łniaj ąca lub mineralne 
materiały izolacyjne, które zapewniaj ą  izolacj ę  termiczną  i akustyczną  połączenia stolarki ze ścianą  
budynku. Warstw ę  zewnętrzną  stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta śm 
rozprężnych lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych. Paroprzepuszczalno ść  po stronie 
wewn ętrznej stolarki powinna by ć  wyższa niż  po stronie zewnętrznej. Uszczelnienie powinno by ć  
trwałe i nie powinno wchodzi ć  w reakcj ę  chemiczne z otaczaj ącymi je materia łami. Generalną  zasadą  
uszczelnienia połączenia stolarki ze ścianą  jest: szczelniej po stronie wewn ętrznej niż  po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umo żliwia dyfuzj ę  pary wodnej z po łączenia na zewn ątrz 
budynku. 

3.5.5. Osadzenie parapetów okiennych 
Parapety zewn ętrzne: 

• Parapety zewn ętrzne niezale żnie od materia łu z jakiego są  wykonane, powinny wystawać  około 
3,00-4,00 cm poza krawędź  ściany, lecz nie mniej ni ż  2,00 cm. Należy je dostatecznie mocno 
przymocować  do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelni ć  kitem elastycznym. 

• Generalną  zasadą  jest wprowadzenie ko łnierza parapetu poza profil progowy o ścieżnicy 
w przypadku okien z kszta łtowników PCV oraz okien z kszta łtowników aluminiowych. 

Przy monta żu parapetów z blachy nale ży uwzględni ć : 

• zmianę  wymiarów parapetu pod wzgl ędem temperatury, 

• podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

• połączenia parapetów z o ścieżem należy wykonywa ć  w zależności od konkretnego rozwiązania 
elewacji. Parapety wewn ętrzne: 

• Parapety wewn ętrzne powinny być  osadzone w dolnej cz ęści ościeża po uszczelnieniu okna 
w ościeży z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem o ścieżnicy. Płaszczyzna styku parapetu 
z wrębem ościeżnicy powinna być  tak uszczelniona, aby nie dopu ścić  do penetracji wody i pary 
wodnej w połączenie. 

3.6. Wymagania dotycz ące robót budowlanych — dachy i stropodachy 

Przy naprawach stropodachów stosowa ć  tylko materiały termoizolacyjne suche, odpowiednio 
wcześniej zabezpieczone przed zawilgoceniem. Warstwa termoizolacji powinna by ć  ułożona 
równomiernie, bez przerw i ubytków. P łytę  stropową  należy ocieplić  pamiętając o położeniu na 
spodzie warstwy paroizolacyjnej zabezpieczaj ącej izolacj ę  ciepiną  przed dyfuzj ą  pary wodnej 
z pomieszczenia i jej ewentualnym wykraplaniem si ę  w tej strefie. Aby paroizolacja dobrze spe łniała 
swoje zadanie, musi by ć  jednak szczelnie po łączona na zakłady. 
Pokrycie stropodachów nale ży rozpocz ąć  od przygotowania pod łoża. Stropodachy pełne, których 
warstwy izolacyjne i pokryciowe s ą  w dobrym stanie, nale ży ociepli ć  poprzez ułożenie 
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dodatkowych warstw materia łów izolacyjnych na istniej ącym pokryciu oraz wykona ć  na izolacji 
nowe pokrycie. 

W istniej ącym pokryciu nale ży wykonać  perforacje — w ten sposób powstanie warstwa 
przepuszczaj ąca parę  wodną. Na niej ułożyć  warstwę  izolacji ciepinej, a następnie pokrycie 
odpowietrzane, składaj ące si ę  z papy perforowanej lub wentylacyjnej oraz papy zgrzewalnej. Je ś li 
stwierdzona zostanie taka konieczno ść  to istniej ące pokrycie papowe nale ży zerwać . Następnie 
nierówności podłoża zniwelować  poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podk ładowych 
o gr. 3,8mm. Dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrz ądowanie osadzamy po przygotowaniu pod łoża. 
Następnie należy wykonać  wstępną  obróbkę  kominów, ogniomurów pap ą  podkładową  oraz 
zamontowa ć  kliny odbojowe. 

Podłoże należy zagruntowa ć  roztworem gruntuj ącym i pozostawi ć  do wyschnięcia (czas schni ęcia 
roztworu powinien by ć  określony przez producenta). Zgrza ć  warstwę  papy podkładowej, a nast ępnie 
zgrzać  warstwę  papy wierzchniego krycia. W przypadku zastosowania papy do pokry ć  
jednowarstwowych, nale ży ułożyć  papę  tylko w jednej warstwie. 

3.7. Wymagania dotyczące wykonania instalacji sanitarnych 

3.7.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z w ęzłów ciepinych zlokalizowanych 
w poszczególnych budynkach. 
Grzejniki b ędą  zasilane czynnikiem o parametrze 90/70 °C. Zak łada się  zastosowanie grzejników 
płytowych z zaworami termostatycznymi w wykonaniu wandaloodpornym. Ostateczny dobór 
gabarytów grzejników na etapie projektu wykonawczego. 
Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów 
termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszcze ń  za pomocą  głowic termostatycznych. Na 
pionach należy zastosować  zawory podpionowe do regulacji. 
Rozprowadzenie instalacji do rozdzielaczy planuje si ę  wykonać  rur stalowych czarnych bez szwu 
zgodnie z normą  PN-EN 10220:2005 lub ze szwem, łączonych za pomocą  spawania gazowego 
i połączeń  kołnierzowych lub gwintowanych. Rury prowadzi ć  na powierzchni elementów 
konstrukcyjnych, mocuj ąc do ścian i/lub stropu. 

Uwaga:  ostateczny wybór materia łu instalacji należy uzgodni ć  z Inwestorem na etapie projektu. 

Cz ęść  oddziałów ma wymienion ą  instalacj ę  centralnego ogrzewania. W podanym zakresie 
modernizacji dla poszczególnych budynków nie uwzgl ędniano wymiany instalacji ju ż  wcze śniej 
zmodernizowanej. 

Izolacja termiczna: 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie
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Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezb ędnych ekspertyz oraz 
zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nale ży uzyskać  wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu 
przeprowadzenia prac monta żowych instalacji paneli fotowoltaicznych w zakresie zgodnym 
z dokumentacj ą . 

3.10. 	Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materia ły, których Wykonawca u żyje do wbudowania musz ą  odpowiadać  warunkom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 
1623) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 92 poz. 881 
z późniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia jako ści użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzaj ące odpowiednią  jakość  materiałów. Zastosowane materia ły i urządzenia 
będą  posiadały właściwości użytkowe spe łniaj ące wymagania jako ściowe okreś lone Polskimi 
Normami i będą  dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Wszystkie stosowane materia ły powinny być  
nowe oraz posiada ć  co najmniej jeden z ni żej wymienionych dokumentów: 

• atest, 

• certyfikat, 

• aprobatę  techniczną, 

• certyfikat zgodno ści, 

• deklaracj ę  zgodno ści. 

Wszystkie materia ły jakie Wykonawca zamierza zastosowa ć  w celu wykonania robót (przed ich 
zabudowaniem) musz ą  uzyskać  aprobatę  Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3.11. Warunki Ochrony PPOŻ  

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpo żarowej obiektu budowlanego zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie, oraz rozporz ądzeniem 
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgl ędem ochrony przeciwpo żarowej. 

3.11.1. Budynek B-C 

Dane ogólne: 
Kubatura: 97 399 m 3  
Powierzchnia zabudowy: 6617 m2 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie
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- Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL II 

Zagrożenia wybuchem: 

- nie występuje 

Odporność  ogniowa budynku: 

- Budynek średniowysoki (SW) odpowiada klasie odporno ści pożarowej „B" 

Drogi ewakuacyjne: 

- Remont budynku nie wp ływa na warunki ewakuacji 

Drogi pożarowe: 

- droga pożarowa - istniej ąca, projekt remontu nie wp ływa na istniejące drogi po żarowe 

3.11.3. Budynek L 

Dane ogólne: 
Kubatura: 27 672 m 3  
Powierzchnia zabudowy: 1386 m 2  

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Zamierzenie budowlane obejmuje ocieplenie budynku metod ą  ETICS „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewn ętrznych budynku", styropianem samogasn ącym z wyprawą  elewacyjn ą  
silikonową  gr. 1,5 mm -2mm oraz izolacj ę  rur poliuretanem - materia ł  nierozprzestrzeniaj ący ognia 

Gęstość  obciążenia ogniowego: 

- Remont budynku nie wp ływa na zmianę  parametrów 

Kategoria zagro żenia ludzi: 

- Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL II 

Zagrożenia wybuchem: 

- nie występuje 

Odporność  ogniowa budynku: 

- Budynek średniowysoki (SW) odpowiada klasie odporno ści pożarowej „B" 

Drogi ewakuacyjne: 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie
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- Remont budynku nie wplywa na warunki ewakuacji 

Drogi pożarowe: 

- droga pożarowa - istniej ąca, projekt remontu nie wp ływa na istniejące drogi po żarowe 

3.11.4. Budynek U i R 

Dane ogólne: 
Kubatura: 26572 m 3  
Powierzchnia zabudowy: 2670 m 2  

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Zamierzenie budowlane obejmuje ocieplenie budynku metod ą  ETICS „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewn ętrznych budynku", styropianem samogasn ącym z wyprawą  elewacyjn ą  
silikonową  gr. 1,5 mm -2mm oraz izolacj ę  rur poliuretanem - materia ł  nierozprzestrzeniaj ący ognia 

Gęstość  obciążenia ogniowego: 

- Remont budynku nie wp ływa na zmianę  parametrów 

Kategoria zagro żenia ludzi: 

- Budynek zaliczany jest do kategorii -ZL II 

Zagrożenia wybuchem: 

- nie występuje 

Odporność  ogniowa budynku: 

- Budynek średniowysoki (SW) odpowiada klasie odporno ści pożarowej „B" 

Drogi ewakuacyjne: 

- Remont budynku nie wp ływa na warunki ewakuacji 

Drogi pożarowe: 

- droga po żarowa - istniej ąca, projekt remontu nie wp ływa na istniejące drogi po żarowe 

3.11.5. Budynek D 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie
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Dane ogólne: 
Kubatura: 623 m 3  
Powierzchnia zabudowy: 164 m 2  

Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Zamierzenie budowlane obejmuje ocieplenie budynku metod ą  ETICS „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewn ętrznych budynku", styropianem samogasn ącym z wyprawą  elewacyjną  
silikonową  gr. 1,5 mm -2mm 

Gęstość  obciążenia ogniowego: 

- Remont budynku nie wp ływa na zmianę  parametrów 

Kategoria zagro żenia ludzi: 

- Budynek zaliczany jest do kategorii - ZL III 

Zagrożenia wybuchem: 

- nie występuje 

Odporność  ogniowa budynku: 

- Budynek niski (N) odpowiada klasie odporno ści pożarowej „C" 

Drogi ewakuacyjne: 

- Remont budynku nie wp ływa na warunki ewakuacji 

Drogi pożarowe: 

- droga pożarowa - istniej ąca, projekt remontu nie wp ływa na istniej ące drogi pożarowe 

3.12. Bezpiecze ństwo  i  Higiena Pracy 

Wszelkie prace winny by ć  wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, 
zdrowia, bezpiecze ństwa i higieny pracy zgodnie z obowi ązującymi przepisami. W szczególno ści 
Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywa ł  pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe łniających wymagań  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał  w pełnej sprawności wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, 
socjalne oraz sprz ęt i odpowiednią  odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 

Inwestycje
Przekreślenie

Inwestycje
Przekreślenie
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Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców b ędą  odpowiednio przeszkoleni przed 
rozpocz ęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego 
przez Wykonawc ę  inspektora do spraw zapobiegania wypadkom. 

Inspektor b ędzie powiadamiał  Inżyniera budowy o szczegó łach wypadków tak szybko, jak to b ędzie 
możliwe. Inspektor b ędzie również  odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporz ądzanie 
raportów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni: 

- środki pierwszej pomocy, 

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy, 

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczno ść  wypadku, 

- sprzęt monitorujący, 

- sprzęt ratowniczy, 

- sprzęt przeciw po żarowy, 

- łączność  ze strażą  pożarną, pogotowiem i policj ą. 
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Tom 3 - BUDYNEK L 

1. Wymagania techniczne 

Zakres prac modernizacyjnych w budynku przewiduje: 

- ocieplenie ścian zewnętrznych 

- wymianę  stolarki okiennej i drzwiowej 

- ocieplenie stropodachu nad maszynowni ą  

- modernizacj ę  systemu c.o. - modernizacja w ęzła ciepinego, wykonanie nowej instalacji 
wewnętrznej c.o wraz z grzejnikami wyposa żonymi w zawory termostatyczne 

- modernizacja instalacji c.w.u. - naprawa instalacji solarnej, wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji, 
montaż  baterii energooszcz ędnych i wymiana instalacji wody zimnej 

- wymiana instalacji kanalizacji - usprawnienie nie klasyfikowane do dofinansowania w ramach 
termomodernizacji 

- wymiana instalacji o świetlenia wbudowanego i wprowadzenie instalacji fotowoltaicznej. 

1.1. Część  budowlana 

Ocieplenie ścian zewnetrznvch 

- ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 3960 m 2  i cokołu o powierzchni 239 m 2 . 
Ocieplenie wykona ć  zgodnie z instrukcją  systemową  oraz instrukcją  I.T.B. dotyczącą  
bezspoinowego systemu ocieple ń  przy użyciu styropianu o grubo ści 15 cm (X=0,033 W/mK) 
metodą  BSO. 

- ocieplenie ściany zewnętrznej przy przeje ździe o powierzchni 47 m 2. Ocieplenie wykona ć  
zgodnie z instrukcj ą  systemową  oraz instrukcją  I.T.B. dotyczącą  bezspoinowego systemu 
ociepleń  przy użyciu wełny mineralnej o grubo ści 15 cm (X=0,038 W/mK) metodą  BSO. 
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Przed realizacj ą  usprawnienia wymagane jest uzyskanie aprobaty Inwestora w zakresie 
proponowanego systemu ocieplenia, a w szczególno ści rodzaju tynków oraz zaproponowanych 
rozwiązań  kolorystycznych. 

Ocieplenie ścian za pomocą  styropianu — przykładowe rozwiązania 

System ociepleniowy składa się  z następujących warstw: 

klej do systemów ociepleniowych, do przyklejenia styropianu, 

styropian, samogasn ący jako materia ł  termoizolacyjny gr. 15cm 

klej do systemów ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej, 

siatka z włókna szklanego, 

podkład gruntuj ący, 

tynk 

Płyty styropianowe nale ży dodatkowo zamocowa ć  do ściany przy pomocy łączników 

mechanicznych rozporowych (tzw. dybli) w ilo ści min 4 sz./m 2, zaleca si ę  ilość  6-8 szt./m 2 . 
Długość  łączników powinna wynosi ć  min. 20cm. 
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Warstwę  zbrojeniową  z siatki z włókna szklanego nale ży wykona ć  po wcześniejszym odpyleniu 
powierzchni styropianu. Warstw ę  tą  należy wykonać  w jednej operacji, rozpoczynaj ąc układanie od 
góry ściany. Po nałożeniu masy klej ącej nale ży natychmiast bardzo dokładnie wtopi ć  w nią  napi ętą  
siatkę  zbrojącą. Siatka powinna być  całkowicie niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka le żała 
bezpo średnio na p łytach styropianowych. 
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Klejone pasy siatki zbroj ącej powinny zachodzi ć  na siebie na szeroko ść  min. 10 cm. Zakłady siatki 
zbroj ącej nie powinny pokrywać  się  ze spoinami płyt styropianowych. Na naro żnikach otworów w 
elewacji należy umieścić  dodatkowo uko śne kawałki siatki o wym. min 20 x 30 cm. 

Na cokole do wysokości okien parteru nale ży zastosować  dwie warstwy siatki zbroj ącej. 

Każdego rodzaju przej ścia mi ędzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np. balustrady, 
parapety, dylatacj ę  i in.) nale ży wykonać  w sposób gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed 
opadami atmosferycznymi, nie powoduj ących mostków ciepinych oraz zgodnie z przyj ętymi 
rozwiązaniami systemowymi (rys. 1-7). 
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Rys. nr 1 Docieplenie muru pod  

oknem.1-zaprawa klej ąca 

2-płyta 

termoizolacyjna, 3- 

zaprawa zbrojona 

8-farba gruntuj ąca 

9-wyprawa 

elewacyjna 6-akryl 

®QQC, 
Rys. nr 2. Uszczelnienie dylatacll za pomoc ą  taśmy 
dylatacvinei - wype łnienie profilem dylatacyjnym. 

1-taśma 

dylatacyjna, 2- 

zaprawa klejąca, 

11- izolacja termiczna, 

12- zaprawa zbrojona siatką  z włókna szkla nego, 

13- farbagruntująca, 

14- wyprawa 

elewacyjna, 7-profil 

O 	 dylatacyjny 

O 

Rys. nr 3. Docieplente nadpro ża. 

O 7-zaprawa klejąca, 

8-izolacja termiczna, 

9-narożnika metalowy fabrycznie oklejony 

siatką, 4-zaprawa zbrojona siatka z w łókna 

szklanego, 

9-farba gruntująca, 

10- 	wyprawa 

elewacyjna, 7-akryl. 

Rys. nr 4. Docieplenie wkl ęsłej krawędzi 

budynku. 1-zaprawa klej ąca, 

6-izolacja termiczna, 

7-narożnik metalowy fabrycznie oklejony 

taśma, 4-zaprawa zbrojona siatk ą  z włókna 

szklanego, 
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7-farba gruntująca 

Rys. nr 5. Docieplenie wypuklej krawędzi budynku.  

7-zaprawa klej ąca, 

8-izolacja termiczna, 

9-narożnik metalowy fabrycznie oklejony 

siatką, 4-zaprawa zbrojona siatką  z włókna 

szklanego, 5-farba gruntująca, 

6-_wyprawa elewacyjna. 

R s nr 6 Po  .  czenie z kra wen lac na. 

7-zaprawa klejąca, 

8-izolacja termiczna, 

9-narożnik metalowy z naklejona fabrycznie 

siatka, 4-zaprawa zbrojona siatk ą  z włókna 

szklanego, 

9-farba gruntująca, 

10- wyprawa 

elewacyjna, 7-akryl 

Rys. nr 7.0cleplenie cokołu cofniętego przy 

ociepleniu ścian piwnicznych. 

1-ściana 

zewnętrzna, 2- 

zaprawa klejąca, 

""rs3A. 

3-lzolacja termiczna, 

4-zaprawa zbrojona siatką  z włókna 

szklanego, 5-wyprawa elewacyjna 

6-ściana zewnętrzna 

7-izolacja 

przeciwwilgociowa, 8- 

izolacja termiczna, 

9-zaprawa zbrojona siatk ą  z włókna 

szklanego, 10-wyprawa elewacyjna, 

11-izolacja 

przeciwwilgociowa, 12-folia 

izolacyjna tłoczona. 

silikon  4.414 
4i11114* I 
WW2!...'  i 

Szczegól A  listwa startowa al innini  

kapinosem o szer. do gr. płyty termoizolacyjnej 
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Ocieplenie stropodachu 

Ocieplenie dachu o powierzchni 125 m 2  styropapą  o współczynniku = 0,038 W/m z •K o grubo ści 8 
cm. 

Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczy ścić  z brudu oraz usun ąć  istniej ące 
nierówności. Należy pamiętać, aby przed u łożeniem styropapy roz łożyć  warstw ę  paraizolacyjną . 
Może być  ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. 
W przypadku, gdy nie ma mo żliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest 
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajduj ących si ę  pod styropianem), nale ży przed 
montażem p łyt ułożyć  warstwę  z papy perforowanej, po czym zamontowa ć  kominki wentylacyjne 
(1 szt. na  40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migruj ącej 
z wnętrza budynku, jak równie ż  umożliwienie odparowania wilgoci zalegaj ącej w starych 
pokładach dachu. Na tak przygotowanym pod łożu można przystąpi ć  do montażu styropapy. P łyty 
należy układać  tak, aby kraw ędzie boczne s ąsiadujących ze sobą  płyt były do siebie dobrze 
doci śnięte. Zakłady z papy powinny przykrywa ć  sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji 
w podłożu betonowym stosuje si ę  łączniki składające się  z teleskopu, wkrętu oraz ko łka 
rozporowego. 

Połączenie po łaci z ogniomurem lub kominem 

 

Klin pozwalaj ący na łagodne 

wywini ęcie papy. 

Ocieplenie stropu zewn ętrznego  

Ocieplenie stropu zewn ętrznego nad przejazdem o powierzchni 69 m 2  wełną  mineralną  o 
współczynniku 2t = 0,038 W/m 2 .K o grubości 20 cm. 
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Stolarka okienna i drzwiowa:  

Wymiana okien o powierzchni 1412,5 m 2  ( wszystkie okna w budynku, za wyj ątkiem 
wymienionych okien w ciągach komunikacyjnych ( w kolorze antracytowym)) o średnim 
współczynniku U = 0,9 W/m 2 .K. 

Ze względu na znaczne nas łonecznienie, zakłada się  montaż  okien z szybą  selektywną  od 
strony po łudniowej i wschodniej budynku w celu ograniczenia nadmiernych zysków 
słonecznych. Powierzchnia okien z szyb ą  selektywną  wynosi 796 m2. 

Okna z profili PVC min. 5- komorowy w kolorze bia łym lub antracytowym ( do ustalenia z 
z Inwestorem). Uw=0,9 W/(m 2K), pakiet szklany trójszybowy. 
Okno montowane w warstwie konstrukcji na kotwach monta żowych do nadpro ża. Ramy boczne 
przewiercane bezpo średnio przez profil. Próg wsparty na dodatkowym izolowanym profilu 
okiennym i wkładkach drewnianych reguluj ących wysokość  w trakcie montażu. Po przymocowaniu 
okna, nale ży je usunąć, a następnie szczelin ę  wypełnić  pianą  montażową. Jako wykończenie od 
strony wewnętrznej zastosowa ć  parapet PCV, od strony zewn ętrznej zastosowa ć  parapet z blachy 
w kolorze ustalonym na etapie projektowania. Po wykonaniu monta żu stolarki okiennej nale ży 
wykona ć  również  obróbkę  okien od wewn ątrz w zakresie tynkowania i malowania. 
Od strony wewn ętrznej okna, szczeliny nale ży zabezpieczyć  taśmą  butylową  (paroszczelną, szczelną  
powietrznie w taki sposób, aby nie by ła widoczna po nałożeniu warstw wykończeniowych. 
Końcówkę  taśmy na ścianach i nadpro żu należy ukryć  poprzez systemow ą  listwę  wykończeniową  dla 
profilów okiennych. Fartuch z ta śmy należy przyklei ć  wstępnie na stolarkę  okienną, a po montażu 
okna dokleić  drugą  część  do ściany. 

Wymiana drzwi:  

- wymiana drzwi zewn ętrznych wej ściowych. Wymiana drzwi zewn ętrznych o powierzchni 45,4 m 2  
na nowe o średnim współczynniku U = 1,3 W/m 2 .K. 

Drzwi zewn ętrzne aluminiowe, stalowe lub PCV o wspó łczynniku U = 1,3 W/(m 2K), wyposażone w 
trwałe samozamykacze. Drzwi wyposa żone w pełny zestaw oku ć  standardowych. W sprawie 
kolorystyki stolarki drzwiowej wymagane konsultacje z Zamawiaj ącym. 

Prace towarzyszące  

Demontaż  istniejących rur spustowych oraz ponowny monta ż  z zastosowaniem odpowiednio 
dłuższych prętów mocuj ących. 

Po dokonaniu remontu elewacji wykona ć  nowe opierzenia z blachy tytan- cynk. o grub. 0,6mm. 
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W trakcie remontu elewacji nale ży skuć  istniejące daszki nad wej ściami do budynku i wykona ć  
nowe daszki nad wej ściami ze szkła akrylowego bezbarwnego lub hartowanego na wspornikach 
stalowych. 

Nieocieplane cz ęści budynku należy oczyścić  z resztek starych powłok malarskich, wyszpachlowa ć  i 
nałożyć  warstwę  tynku silikonowego zgodnie z projektem kolorystyki. 

Należy wykona ć  instalacj ę  odgromową. Dopuszcza si ę  montaż  instalacji odgromowej w systemie 
dociepleniowym z zastosowaniem rurki grubo ściennej RC28. Złącze kontrolne montowa ć  w 
puszkach 15x15 cm zlicowane z dociepleniem na wysoko ść  0,6 m od terenu. Połączenia zwodów 
poziomych na dachu z przewodami odprowadzaj ącymi wykonać  poprzez zaciski rynnowe za 
pomocą  złącz odgałęźnych. Wej ście drutu do rurki zabezpieczy ć  silikonem tak żeby nie dostawała 
się  woda podczas opadów deszczu. 

Wszystkie połączenia skręcane śrubowe musz ą  być  zabezpieczone przed korozj ą  za pomocą  
wazeliny technicznej bezkwasowej. 

Po wykonaniu remontu instalacji odgromowej nale ży sprawdzi ć  wszystkie połączenia galwaniczne 
urządzenia piorunochronnego i wykona ć  pomiar rezystancji metoda mostkowa lub techniczn ą . 
Wyniki pomiarów zestawi ć  w protokole pomiarów rezystencji uziemie ń  urządzenia 
piorunochronnego. Jeżeli wyniki pomiarów b ędą  większe niż  10 omów należy rozbudować. Do 
instalacji odgromowej na dachu pod łączyć  wszystkie elementy przewodz ące innych urządzeń  np. 
anteny. 

Po montażu należy wykonać  stosowne pomiary sprawno ści instalacji i uzyska ć  protokół  odbioru 
potwierdzony przez osob ę  z odpowiednimi kwalifikacjami 

1.2. Część  sanitarna 

Instalacja c.o.  

Z uwagi na podpisaną  przez Szpital umow ę  z Elektrociep łownią  „Zielona Góra" nowy węzeł  ciepiny 

będzie wykonany we wspó łpracy w/w podmiotów. Do zada ń  Inwestora ( Szpitala) nale ży wykonanie 

wę zła po stronie niskoparametrowej: 

• Wykonanie wydzielonego zasilania elektrycznego 

• Remont pomieszczeń  węzła — pomieszczenie istniej ące o kubaturze 215 m 3  

• Wydzielenie po stronie budowlanej cz ęś ci EC 

• Demontaż  instalacji w węź le z wykonaniem nowych rozdzielaczy i układów 
podmieszana pompowego 

Inwestycje
Przekreślenie
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CZEŚĆ  INFORMACYJNA PROGRAMU 

Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania nieruchomo ścią  na 
cele budowlane znajduje się  w załączniku Nr 1. 

Plany sytuacyjne oraz schematy i rzuty kondygnacji znajduj ą  się  w załączniku Nr 2 

Wytyczne do przygotowania pomieszcze ń  EC - załącznik Nr 3 

1. Założenia do projektowania 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu 
zamawiaj ącego wszystkich niezb ędnych uzgodnień  i dokumentów technicznych potrzebnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest tak że uzyskanie uzgodnie ń  z Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków , dostawcami mediów. Projekty powinny uwzgl ędniać  „Raport 
Ornitologiczny" i wskazania w nim zawarte ( Raport w posiadaniu Inwestora). 

Zamawiający wymaga równie ż  przed łożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i budowlanych 
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno ści z ustaleniami Programu 
Funkcjonalno -U żytkowego , umowy oraz projekty budowlane. 

Ponadto wykonawca powinien zapewni ć  wykonanie: 

- harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiaj ącym, 

2. Plan wdrożenia i eksploatacji projektu 

Przedmiot zamówienia b ędzie realizowany z materia łów wykonawcy przy ciągłej Szpitala. 
Wykonawca b ędzie zobowiązany do przyj ęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

- organizacji robot; 

- zabezpieczenia osób trzecich; 
- ochrony ś rodowiska; 

- warunków BHP; 

- warunków bezpiecze ństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem 
zadania; 

- zabezpieczeniem terenu robót. 
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maj ą  
spełniać  wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca b ędzie posiadał  dokumenty 
potwierdzaj ące, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustaw ą  o wyrobach 
budowlanych i posiadaj ą  wymagane parametry. Zamawiaj ący przewiduje bie żącą  kontrolę  
wykonywanych robót. W celu zapewnienia wspó łpracy z wykonawc ą  i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót zamawiaj ący przewiduje ustanowienie osoby upowa żnionej do kontaktów 
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oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do 
wykonania zadań : 

- zamawiaj ący o świadcza, że posiada prawo do dysponowania wskazanymi w niniejszym 
programie nieruchomo ściami na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia 

- wykonawca jest zobowi ązany zrealizowa ć  przedmiot zamówienia spe łniaj ąc wymagania 
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pó źn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, 
poz. 690 z pó źn. zm.), innych ustaw i rozporz ądzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej; 

- zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwi ązań  i wyda zalecenia do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym; 

- w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiaj ącemu kompletne 
instrukcje obsługi zainstalowanych urz ądzeń  i aparatury; 

- Próby i przekazanie do eksploatacji ca łości zamówienia, w tym 72-godzinna próba 
eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy. 

3. Realizacja robót 

3.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowi ązany jest wykona ć  i umieścić  na 
swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. B ędą  utrzymywane przez Wykonawc ę  w 
dobrym stanie przez ca ły okres realizacji robót. 

Do zadań  Wykonawcy nale ży również  wykonanie badań  i sprawdze ń  obligatoryjnych w świetle 
obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obr ębie terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 
projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 
zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, nale ży zrealizowanie inwestycji zgodnie 
z Prawem budowlanym a w szczególno ści: 

- wyłączne stosowanie do robót budowlanych materia łów wysokiej jako ści, dopuszczonych 
do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robót 
branżowych wykonywanych na obiekcie; 

- zapewnienie dostaw urz ądzeń  zgodnie z programem funkcjonalno-u żytkowym, 
specyfikacj ą  projektową  i specyfikacj ą  techniczna wykonaną  w projekcie, 

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-monta żowych zawartymi w niniejszym programie oraz 
stosownymi przepisami: pomiarów, bada ń, prób oraz rozruchów, 

- materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy, 

- udział  w odbiorach technicznych i odbiorach cz ęściowych robót budowlanych oraz w 
Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia. 

- uzyskania efektów wskazanych w audytach energetycznych 
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- osiągniecia trwałości uzyskanych efektów w okresie minimum 10 lat 

3.2. Transport materia łów 

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na w łasny koszt. 

3.3. Odbiory 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych 

robót. 

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zako ńczeniu następuje na pi śmie (możliwość  
faksem) Zamawiaj ącemu. 

- Zamawiaj ący zobowiązuje się  do zorganizowania Odbioru Ko ńcowego na wykonane roboty 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nast ąpi po zrealizowaniu ca łego zakresu Umowy. 
Przy Odbiorze Ko ńcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiaj ący dokonuje rozliczenia 
ilościowego i jako ściowego Wykonawcy z wykonanych robót. 

- Warunkiem dokonania Odbioru Ko ńcowego jest posiadanie przez Wykonawc ę  wszelkich 
wymaganych prawem protoko łów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja 
powykonawcza, obejmuj ąca w szczególno ści projekty, atesty na materia ły, gwarancje, DTR, 
instrukcje, protoko ły pomiarów, certyfikaty, itp. 

3.4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppo ż. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca b ędzie przestrzega ć  obowiązujących 
przepisów dotycz ących bezpieczeństwa i higieny pracy, mi ędzy innymi: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa ździernika 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań  dotyczących bezpiecze ństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 
1596) z pó źniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz ądzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. 
U. 2003 nr 169 póz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 póz. 1860) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a 
także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 
1998 nr 115 póz.744) z pó źniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
nr 47 póz. 401). 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze śnia 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz ądzeń  
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 póz. 
1263). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy r ęcznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 
26 póz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 póz. 930). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze śnia 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. 
1999 nr 80 poz.912). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo łecznej z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie szczegó łowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmuj ące się  eksploatacją  urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 póz. 
828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 póz. 1184). 

Prace projektowe i budowlane musz ą  być  prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 
przepisami BHP i p, po ż ., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 
szczególno ści: 

- Ustawą  z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z pó źn. zm.) oraz 
przepisami z ni ą  związanymi, 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. 
- w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 

906), 

- Ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627) 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemys łu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano- monta żowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93), 

- Rozporz ądzeniem Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 
ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
92, Póz. 460 z pó źn. zm.), Ustawą  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo żarowej 
(Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z pó źn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, Póz. 
690), Polskimi Normami. 

- Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 22 
czerwca 2016 r.- Dz. U. z dnia 28.07.2016 r., poz. 1020) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Prawo do dysponowania nieruchomo ściami na cele budowlane 
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Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE  
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO ŚCIĄNA CELE BUDOWLANE (B-3) 

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane) 
W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do z łożenia oświadczenia w imieniu inwestora, ubiegających się  o pozwolenie na budowę  lub dokonujących 

zgłoszenia, każda osoba sklada o świadczenie oddzielnie. 

1. Proszę  wpisać  dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 

imię  i nazwisko lub nazwa inwestora:SZpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp z O.O. kraj: Polska, 

województwo: Lubuskie 

powiat: ...Zielona Góra.. gmina: ..Zielona Góra 

miejscowość : Zielona Góra.. ulica: .Zyty 	nr domu: ..26.... nr lokalu: ., 

kod pocztowy: ....65 -046... telefon/e-mail (nieobowi ązkowo) . 	  

adres do korespondencji (je żeli jest inny niż  adres zamieszkania lub siedziby): 

Oznaczenie dokumentu to żsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna): 

rodzaj dokumentu: 	  seria i nr dokumentu' 	  

organ wydający dokument: 	  

2. Proszę  wpisać  dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania): 
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj ąca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą  fizyczną  oświadczenie 

składa jej pełnomocnik) 

imię  i nazwisko: .Zbigniew Hupalo .. kraj: ..... Polska__ województwo* 	Wielkopolskie 	  

powiat' 	Poznański 	 gmina: 	 Dopiewo 	  

miejscowość . 	Skórzewo 	 ulica . 	Kminkowa 	 nr domu: 	20 	nr lokalu: 	 

kod pocztowy: ....60-185.... telefon/e -mail (nieobowiązkowo): 	  

adres do korespondencji (je żeli jest inny niż  adres zamieszkania): 	  

Oznaczenie dokumentu tozsamo ś ci: 

rodzaj dokumentu: 	Dowód Osobisty. 	 seria i nr dokumentu: 	AUP 772548 	 

organ wydający dokument 	 Wójt Gminy Dopiewo 	  

3. Proszę  wpisać  dane nieruchomo ści 
(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomo ści. należy je podać  w lormularzu 8-4) 

województwo: 	Lubuskie 	powiat' 	Zielona Góra 	  

gmina: 	Zielona Góra 	 miejscowość ' 	 Zielona Góra 

ulica 	 Zyty 	 nr domu' 26 	 nr lokalu: 	 kod pocztowy. _65-046.. 

jednostka ewidencyjna/obr ęb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: 	 tytuł , z którego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazaną  
nieruchomością  (w pkt 3) na cele budowlane: (przyk ładowo: w łasność . 
wspókvłasność , ograniczone prawo rzeczowe, u żytkowanie wieczyste) 

1) 	086201_1.0017.AR_2.6119 	 .Ograniczone Prawo Rzeczowe. 

2) 	  
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Załącznik nr 3 

4) 	  

5). 

4. Proszę  oznaczyć  znakiem X w przypadku do łączania formularza B-4 

I j  Dołączam formularz 8-4 

Po zapoznaniu się  z art. 32 ust. 4 pkt 2 ust"( z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o świadczam, że posiadam prawo 
do dysponowania nieruchomo ścią  na cele budowlane okreś loną  w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów 
wskazanych w tym punkcie. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym o świadczeniu 
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.  

)- k/Lit  
 	 • 

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dzia łania w jego imieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Rzuty budynków 
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Plan sytuacyjny budynków Szpitala 
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Budynek L 

Rzut piwnicy 
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Rzut parteru 



Rzu ł  
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