
Miko ów, maj 2018r. 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

2. ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO:

BUDYNEK U YTECZNO CI PUBLICZNEJ / MIESZKALNY WIELORODZINNY 
UL. CHEMIKÓW 139 

43-150 BIERU
DZIA . EWID. NR 1267/116 

OBR B EWID. 0002 BIERU  STARY 

3. NAZWA I KODY ZAMÓWIENIA WG CPV:
09331200-0 S ONECZNE MODU Y FOTOELEKTRYCZNE 
09332000-5 INSTALACJE S ONECZNE 
71000000-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, IN YNIERYJNE I KONTROLNE 
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW  I ROBOTY  ZIEMNE 
45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

LUB ICH CZ CI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE IN YNIERII L DOWEJ I WODNEJ 
45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 
45211000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO I DOMOW JEDNORODZINNYCH 
45215200-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH OPIEKI SPOLECZNEJ 
45215221-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OSRODKOW OPIEKI DZIENNEJ 
45261000-4 WYKONYWANIE POKRY  I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY 
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 
45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 
45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 
45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 
45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 
45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 
45410000-4 TYNKOWANIE 
45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN 
45440000-3 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 
45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE 

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ CEGO:

GMINA BIERU
UL. RYNEK 14 
43-150 BIERU

5. IMI  I NAZWISKO OSOBY OPRAOWUJ CEJ PFU:

MGR IN . UKASZ ZGLI SKI, EKORPOBUD S.C.  

Opracowany zgodnie Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego 
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1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

1.1. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie efektywno ci energetycznej 
budynku socjalnego i domu dziennego pobytu osób starszych zlokalizowanego przy 
ul. Chemików 139 w Bieruniu. Na przedmiot zamówienia sk ada si  zaprojektowanie 
i wykonanie inwestycji polegaj cej na: 

 dociepleniu cian zewn trznych, cian piwnic i cian poddasza, 
 dociepleniu stropodachu, 
 wymianie stolarki okiennej i lusarki drzwiowej, 
 przebudowie elewacji, 
 wymianie pokrycia dachowego, 
 remoncie kominów, 
 remoncie loggii, 
 remoncie wej  do budynku, 
 przebudowie elewacji – zamurowanie cz ciowe portfenetru, 
 modernizacji instalacji ogrzewania, 
 modernizacji instalacji elektrycznej, 
 wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, 
 wykonaniu robót odtworzeniowych zwi zanych z dociepleniem przegród 

budowlanych. 
W zakres zadania wchodzi: wykonanie inwentaryzacji na potrzeby 

sporz dzenia dokumentacji, sporz dzenie dokumentacji projektowej potrzebnej do 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow , uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budow , sporz dzenie projektów wykonawczych, a tak e specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wykonanie robót budowlanych na 
podstawie tych projektów, w wyniku których zmodernizowany zostanie obiekt, 

cy do spe niania zak adanych funkcji, wynikaj cych z niniejszego PFU oraz 
wymaga  Zamawiaj cego. Obiekt b dzie s  celom inwestora tzn. Gminie Bieru .

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia ce ewid. nr 1267/116; 
obr b ewid. 0002 Bieru  Stary w Bieruniu. Inwestycja realizowana b dzie przez 
Gmin  Bieru .

Zamawiaj cy zamierza skorzysta  z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa skiego 2014-2020, O  Priorytetowa IV w ramach dzia ania
Efektywno  energetyczna, odnawialne ród a energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Poddzia anie 4.3.4 Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 
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Przedmiotowa inwestycja, zostanie zaprojektowana oraz wykonana w ca ci.
Planowana inwestycja, sk ada si  m.in. z nast puj cych elementów: 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych
na dociepleniu przedmiotowego budynku wraz z robotami 
odtworzeniowymi oraz wymian  stolarki okiennej i lusarki drzwiowej,   

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych
na modernizacji instalacji ogrzewania, 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych na 
przebudowie elewacji, wymianie pokrycia dachowego, remoncie 
kominów, loggii oraz wej  do budynku. 

 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegaj cych na 
monta u instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku. 

1.1.1. Zakres prac projektowych i robót budowlanych: 

 Opracowanie projektu wst pnego uzgodnionego przez Zamawiaj cego,
 Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwole , bada , w zakresie 

niezb dnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej m.in. 
uzyskanie/aktualizacja warunków technicznych pod czenia mediów, 

 Opracowanie inwentaryzacji obiektu na potrzeby sporz dzenia 
dokumentacji projektowej, 

 Opracowania kompletnej, wielobran owej dokumentacji projektowej 
niezb dnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow  oraz projektu 
wykonawczego zweryfikowanego przez Zamawiaj cego:
o uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnie  dla wszystkich przyj tych

rozwi za  konstrukcyjnych, instalacyjnych, 
o uzyskanie opinii p.po . i sanepid, bhp. (w razie potrzeby), 
o uzyskanie pozwolenia na budow .

 Opracowanie programu budowy, Szczegó owych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów 
i kosztorysów inwestorskich, 

 Opracowanie audytu energetycznego zgodnego z wymaganiami 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego
2014-2020, O  Priorytetowa IV w ramach dzia ania  Efektywno
energetyczna, odnawialne ród a energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Poddzia anie 4.3.4 Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a energii 
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 
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 Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji robót budowlanych 
z dostarczeniem koniecznych materia ów, sprz tu oraz 
wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich;  
o docieplenie cian zewn trznych, cian piwnic, cian poddasza 

i stropodachu wraz z wykonaniem prac odtworzeniowych, 
o wymiana stolarki okiennej i lusarki drzwiowej, 
o przebudowa elewacji (cz ciowe zamurowanie portfenetrów), 
o modernizacja instalacji ogrzewania, 
o modernizacja instalacji elektrycznej (dostosowanie do  potrzeb 

instalacji fotowoltaicznej), 
o wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 
o wymiana pokrycia dachowego, 
o remont kominów, 
o remont loggii, 
o odtworzenie instalacji odgromowej, 
o remont wej  do budynku (remont konstrukcji, wymiana ok adzin, 

balustrad, daszków) 
o dostawa i monta  urz dze  oraz wyposa enia obiektów dla 

modernizowanych i nowych instalacji, 
o przeszkolenie personelu Zamawiaj cego, w zakresie eksploatacji 

urz dze  i instalacji,  
o uzyskiwanie niezb dnych uzgodnie  i pozwole  wynikaj cych

z prawa, umo liwiaj cych eksploatacj  obiektów, urz dze
i instalacji, 

o przeprowadzanie prób ko cowych i prób eksploatacyjnych 
o uzyskanie odbiorów i pozwolenia na u ytkowanie obiektu, 

 Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji 
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, 

 Przekazanie Zamawiaj cemu obiektów do u ytkowania. 

Dokumentacja powinna by  zgodna z za eniami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa skiego 2014-2020, O  Priorytetowa IV w ramach 
dzia ania  Efektywno  energetyczna, odnawialne ród a energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Poddzia anie 4.3.4 Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. 
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1.1.2. Charakterystyczne parametry okre laj ce wielko  obiektu: 

Stan istniej cy:

 powierzchnia terenu obj ta zagospodarowaniem:  1383m2

 powierzchnia u ytkowa:    1178,7m2

 powierzchnia zabudowy:   1132,0m2

 kubatura:  6174m3

 wymiary zewn trzne: 35,2x24,55m 
 wysoko : ok. 14,3m 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Lokalizacja - po enie administracyjne, stan formalno-prawny 

Teren przewidziany pod inwestycj  polegaj  na dociepleniu istniej cego
budynku, przebudowie elewacji, monta u instalacji fotowoltaicznej, modernizacji 
instalacji ogrzewania oraz remoncie kominów, dachu i loggii znajduje si
przy ul. Chemików 139 w Bieruniu. Przedmiotowy obiekt znajduje si  na dzia ce
ewidencyjnej nr 1267/116, obr b 0002 Bieru  Stary.

Sytuacja formalno-prawna: 
 Dzia ka nr 1267/116 o powierzchni 1383m2 – w asno  Skarbu Pa stwa 

w u ytkowaniu wieczystym Gminy Bieru .
Dla obszaru inwestycji opracowany zosta  Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego o nazwie MPZP terenów po onych w rejonie ulicy Chemików 
w Bieruniu, zgodnie z uchwa  nr IX/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 
wrze nia 2014r. 

W w/w MPZP teren na którym zostanie przeprowadzona inwestycja zosta
okre lony symbolem 3.MW-MZ, o ustaleniu funkcjonalnym: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego dla której obowi zuj
nast puj ce ustalenia dotycz ce ukszta towania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

 Przeznaczenie podstawowe:  
o zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
o zabudowa zamieszkania zbiorowego; 

 Przeznaczenie towarzysz ce:
o obiekty ma ej architektury, 
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o dojazdy, miejsca do parkowania przewidziane do obs ugi terenu: 
MW-MZ, 

o sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej, 
o ziele  urz dzona. 

 Ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego 
oraz parametrów i wska ników kszta towania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
o maksymalna wysoko  zabudowy: 4 kondygnacje nadziemne i nie 

wi cej ni  – 16m; 
o intensywno  zabudowy: 0,1 – 1,5, 
o maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%; 
o gabaryt budynków wyra ony maksymaln  szeroko ci  elewacji 

frontowej – 50m; 
o minimalny udzia  powierzchni biologicznie czynnej – 20%; 
o geometria dachów – dachy jednospadowe, dwuspadowe oraz 

wielospadowe o symetrycznym uk adzie po aci g ównych i nachyleniu 
– 20° ÷ 45°; 

o pokrycie dachów – dachówka oraz materia y o wygl dzie zbli onym
do dachówki; 

o minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 
 1 miejsce do parkowania na lokal mieszkalny w zabudowie 

mieszkaniowej wielorodzinnej, 
 1 miejsce do parkowania na 5 osób przewidzianych do 

zamieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego, 
 wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe 

przewidziane do obs ugi zabudowy nale y lokalizowa
 w granicach dzia ki budowlanej, na której ta zabudowa jest 

usytuowana lub na dzia ce albo jej cz ci po onej 
w bezpo rednim s siedztwie, do której inwestor posiada 
prawo do jej dysponowania, 

 realizowanie miejsc do parkowania w formie wydzielonych 
miejsc postojowych na powierzchni terenu. 

o dopuszcza si  zachowanie budynków lub ich cz ci:
 wykraczaj cych poza ustalone w planie linie zabudowy, 

z mo liwo ci  prowadzenia przy nich robót budowlanych, 
w wyniku których nie zostanie przekroczony ich zewn trzny
obrys wysuni ty w planie przed lini  zabudowy, 
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 o wska nikach zabudowy i zagospodarowania terenu 
wi kszych ni  ustalone w planie, z mo liwo ci  prowadzenia 
w ich obr bie robót budowlanych, w sposób niewykraczaj cy
poza wska niki ju  przekroczone, 

 usytuowanych w odleg ci mniejszej od granicy dzia ki 
budowlanej ni  dopuszczaj  przepisy rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó n. zm.), 
z mo liwo ci  prowadzenia w ich obr bie robót budowlanych, 
bez mo liwo ci pomniejszenia tej odleg ci;

o w zakresie lokalizowania reklam ustala si  dopuszczenie 
lokalizowania reklam o powierzchni informacyjnej maksymalnie 6m² 
w obr bie jednej dzia ki budowlanej, 

o lokalizowanie reklam na dzia kach budowlanych na maksymalnej 
wysoko ci, nieprzekraczaj cej maksymalnej wysoko ci
dopuszczonej na nich zabudowy. 

 Ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
o obowi zek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty 

budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 
1232 z pó n. zm.); 

o zakaz lokalizowania przedsi wzi  mog cych zawsze znacz co
oddzia ywa  na rodowisko, zgodnych z aktami wykonawczymi do 
ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji 
o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1235 z pó n.  zm.),  za  wyj tkiem infrastruktury 
technicznej; 

o w zakresie ochrony akustycznej ustala si  maksymalny – 
dopuszczalny poziom ha asu wyra ony równowa nym poziomem 

wi ku A w dB, zgodny z rozporz dzeniem Ministra rodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
ha asu w rodowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112) jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
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 Ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych
przepisów: 
o obszar planu znajduje si  w granicach Obszaru Górniczego "Bieru

II" oraz Terenu Górniczego "Bieru  II"; 
o obszar planu znajduje si  w granicach z a  w gla kamiennego 

"Piast"; 
o na obszarze planu nie wyst puj  obszary szczególnego zagro enia 

powodzi , zgodne z ustaw  z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z pó n. zm.); 

o na obszarze planu nie wyst puj  tereny zagro one osuwaniem si
mas ziemnych, zgodne z ustaw  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z pó n. zm.). 

 Ustalenia dotycz ce sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania: 
o dopuszcza si  u ytkowanie dzia ek zgodnie z ich dotychczasowym 

przeznaczeniem; 
o mo liwo  lokalizowania zabudowy tymczasowej o funkcji oraz 

parametrach i wska nikach kszta towania zabudowy zgodnych 
z planowanym przeznaczeniem terenu. 

UWAGA! Podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych obiekt b dzie 
ytkowany. Zamawiaj cy wymaga od przysz ego Wykonawcy, i  wszelkie prace 

wewn trzne w miar  mo liwo ci nale y prowadzi  minimalizuj c uci liwo  dla 
ytkowników, a o ich rozpocz ciu nale y poinformowa  Zamawiaj cego z minimum 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody 
i korzystanie z kanalizacji powinno odbywa  si  ca y czas bez zak óce .

1.2.2. Istniej cy stan zagospodarowania i morfologia terenu 

Teren dzia ki o nr ewid. nr 1267/116, obr b ewid. 0002 Bieru  Stary przy 
ul. Chemików 139 w Bieruniu obj ty zagospodarowaniem jest terenem 
zainwestowanym. Obecnie na terenie dzia ek znajduj  si  przedmiotowy budynek 
oraz infrastruktura towarzysz ca.

Przedmiotowy obiekt posiada w cz ci dwie i trzy kondygnacje nadziemne 
oraz kondygnacj  podziemn . Budynek zosta  wybudowany w technologii 
wielkop ytowej w roku 1970r. 

ciany zewn trzne z prefabrykowanych p yt warstwowych wielkoformatowych 
sk adaj cych si  z elbetowej warstwy konstrukcyjnej i fakturowej oraz wype nienia 
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w postaci izolacji z we ny mineralnej. ciany piwnic elbetowe monolityczne. Dach 
dwuspadowy, kryty blach  trapezow . Dach cznika p aski, kryty pap .

Budynek po czony jest cznikiem z s siaduj cym budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Chemików 139C.  

System ogrzewania w budynku centralny, ogrzewanie wodne, instalacja 
dwururowa z rozdzia em dolnym. ród o ciep a zdalaczynne, sie  miejska. 
Wymiennikownia zlokalizowana na kondygnacji podziemnej. Instalacja wewn trzna
wyposa ona w regulacj  centraln , zawory podpionowe. Przewody instalacji w 
pomieszczeniach nieogrzewanych izolowane. 

Wentylacja g ównie grawitacyjna, miejscami wspomagana wyci gami 
mechanicznymi.  

Istniej cy budynek u yteczno ci publicznej usytuowany jest w stosunku  do 
innych obiektów nast puj co:

 od strony po udniowo-zachodniej przebiega ul. Chemików. Po drugiej 
stronie ulicy znajduj  si  tereny zielone, 

 od strony pó nocno-zachodniej znajduj  si  tereny zielone oraz dwa 
budynki mieszkalne wielorodzinne,   

 od strony pó nocno-wschodniej budynek jest po czony cznikiem
z budynkiem przy ul. Chemików 139C, 

 od strony po udniowo-wschodniej zlokalizowane s  tereny rekreacyjne 
oraz tereny zielone. 

Istniej ce zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji, przedstawiono na 
za . nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-u ytkowego. 

1.2.3. Obszary i obiekty podlegaj ce ochronie 

Obszar znajduje si  w granicach obszaru górniczego „Bieru  II” oraz 
w granicach z a w gla kamiennego "Piast". 
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1.2.4. Dokumentacja fotograficzna 

Fot.1 Fragment elewacji pó nocno-
wschodniej 

Fot.2 Fragment elewacji po udniowo-
wschodniej 

Fot.3 Fragment elewacji po udniowo-
zachodniej 

Fot.4 Fragment elewacji po udniowo-
zachodniej 

Fot.5 Fragment elewacji pó nocno-
zachodniej 

Fot.6 Fragment elewacji pó nocno-
wschodniej 
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1.3. Ogólne w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnie , opinii i pozwole  oraz 
wykonanie robót budowlanych obj tych w/w opracowaniem. 

Planowana, ca kowita inwestycja, pozwoli na dostosowanie obiektów do 
obowi zuj cych standardów technicznych, funkcjonalnych, u ytkowych 
i eksploatacyjnych oraz podniesienie komfortu u ytkowników obiektu, zmniejszenie 
nak adów na bie ce utrzymanie obiektu poprzez ograniczenie zu ycia mediów oraz 
zmniejszy negatywny wp yw obiektu na rodowisko poprzez redukcj  emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery.  

Inwestycja przewiduje docieplenie budynku wraz z pracami odtworzeniowymi, 
przebudow  elewacji, wymian  stolarki okiennej i lusarki drzwiowej, modernizacj
instalacji ogrzewania i elektrycznej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz remont 
kominów, loggii i pokrycia dachowego oraz wej  do budynku. 

1.4. Szczegó owe  w ciwo ci funkcjonalno-u ytkowe wyra one we 
wska nikach powierzchniowo-kubaturowych 

W zwi zku z charakterem inwestycji, czyli dociepleniem budynku wraz 
z przebudow  budynku, wymian  stolarki  i  lusarki, modernizacj  instalacji 
wewn trznych i pracami remontowymi, podawane poni ej parametry i wska niki, nie 
zmieniaj  si  w stosunku do stanu istniej cego. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
modyfikacji poni szych wska ników stosownie do ustale , jakie zostan  przyj te na 
etapie opracowanie projektu koncepcyjnego. 

Podstawowe parametry funkcjonalno-u ytkowe obiektów budowlanych, 
przewidzianych do modernizacji w ramach inwestycji, na podstawie informacji od 
inwestora, zestawiono w poni ej: 

powierzchnia terenu obj ta zagospodarowaniem:  1383m2

powierzchnia u ytkowa:    1178,7m2

powierzchnia zabudowy:   1132,0m2

kubatura:  6174m3

wymiary zewn trzne: 35,2x24,55m 
 wysoko : ok. 14,3m 
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2. Opis wymaga  Zamawiaj cego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Opis wymaga  Zamawiaj cego obejmuje:
 cechy obiektu dotycz ce rozwi za  budowlano-konstrukcyjnych i wska ników 

ekonomicznych, 
 warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadaj cych zawarto ci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymaganiem Zamawiaj cego jest:
 zaprojektowanie inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budow , poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezb dnych uzgodnie ,
opinii, ekspertyz i decyzji, 

 opracowanie koncepcji oraz dokumentacji niezb dnej do uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budow , projektów wykonawczych i realizacja – modernizacja 
obiektu w wcze niej wymienionym zakresie w celu prawid owego 
i bezpiecznego funkcjonowania obiektu inwestycji, 

 opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 nadzór wykonawczy w osobie kierownika budowy i nadzór autorski, 
 wyposa enie obiektu we wszelkie elementy, wynikaj ce z obowi zuj cych

przepisów, w szczególno ci, z przepisów BHP i ppo . w zakresie planowanej 
inwestycji, 

 przekazanie do eksploatacji (w tym, w przypadku takiej potrzeby, 
pozyskiwanie na rzecz Zamawiaj cego pozwole  na u ytkowanie). 

Roboty musz  by  zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami 
obowi zuj cych polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, 
w niniejszych Wymaganiach Zamawiaj cego, jakichkolwiek obowi zuj cych aktów 
prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
maj  spe nia  wymagania polskich przepisów, a wykonawca b dzie posiada
dokumenty potwierdzaj ce, e zosta y one wprowadzone do obrotu, zgodnie 
z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadaj  wymagane parametry. 
Wyroby budowlane b  wymaga y potwierdzenia, e spe niaj  one oczekiwane 
parametry.  

Zamawiaj cy przewiduje bie  kontrol  realizacji inwestycji. Kontroli 
Zamawiaj cego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiaj cego, b
w szczególno ci poddane: 
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 koncepcja projektowa przed ona przez Wykonawc  w pocz tkowej fazie 
projektowania, z ona w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego,

 rozwi zania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej – przed 
eniem wniosku Wykonawcy o uzyskanie decyzji na pozwoleniu na budow

oraz przed wykonaniem projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 
wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodno ci z programem 
funkcjonalno-u ytkowym, wymaganiami Zamawiaj cego oraz warunkami 
umowy, a tak e z  regulaminem „Regionalnego Programu Operacyjnyjnego 
Województwa skiego na lata 2014-220”, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzaj cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno ci, z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodno ci ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-u ytkowym i umow .
Dla potrzeb zapewnienia wspó pracy z Wykonawc  i potwierdzenia kontroli 

wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, zaleca si  ustanowienie 
przez Zamawiaj cego Inspektorów Nadzoru, w zakresach wynikaj cych z ustawy 
Prawo Budowlane i postanowie  umowy. 

Zamawiaj cy wymaga, aby projektowane elementy mia y zapewnion
odpowiedni  trwa . Instalacje, w zakresie oprzewodowania, powinny zapewni

ytkowanie, w okresie nie krótszym ni  30 lat, a osprz t i przybory instalacyjne, 
powinny zapewni  sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat. Trwa
systemu ocieplenia budynku powinna wynosi  minimum 30 lat (nie dotyczy wyprawy 
tynkarskiej, trwa  wyprawy min. 5 lat). 

Wykonawca wykona wszystkie roboty obj te zakresem inwestycji, a tak e
wszystkie prace towarzysz ce i odtworzeniowe niezb dne do prawid owego 
wykonania niniejszego zadania.   

2.1. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do przygotowania dokumentacji 
projektowej  

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególno ci: 
 opracowanie koncepcji projektowej, 
 opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r., w sprawie szczegó owego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego, w tym: 

o dokumentacja techniczna niezb dna do uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budow  (6 kpl.), 
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o projekt wykonawczy (6 kpl.), 
o przedmiar robót (2 kpl.), 
o kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporz dzeniem 

Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre lenia 
metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-

ytkowym (2 kpl.), 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna 

z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r., 
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego (2 kpl.). 

 ca  dokumentacji w wersji elektronicznej na p ycie CD (*.pdf, oraz rysunki 
w wersji edytowalnej np. *.dwg, kosztorysy w wersji edytowalnej 
*.xslx i *.ath)(2 kpl.). 

Zakres opracowania projektowego obejmuje w szczególno ci: 
 wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie niezb dnych

warunków przy czenia, ustale  i uzgodnie , inwentaryzacje budowlane do 
celów projektowych, ekspertyzy, 

 opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami 
inwestorskimi i specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kompletnej w zakresie bran  (architektonicznej, konstrukcyjnej, 
instalacyjnej, w tym instalacje: c.o., fotowoltaiczna, elektryczna) spe niaj cej
wymagania polskich przepisów w zakresie bezpiecze stwa pracy, warunków 
sanitarnych, ochrony rodowiska i ochrony po arowej, wymaga  dla tego typu 
obiektów oraz posiadaj ca wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia, 

 opracowanie niezb dnej dokumentacji do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budow  oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow ,

 opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obs ugi, eksploatacji 
i konserwacji instalacji, 

 opracowanie niezb dnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na 
ytkowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na u ytkowanie (w razie 

takie potrzeby), 
 uzyskanie wszelkich innych niezb dnych opinii, uzgodnie , ekspertyz i decyzji 

wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania 
dokumentacji. 

Projekty wykonawcze powinny uzupe nia  i uszczegó awia  dokumentacje 
projektow , w zakresie i stopniu dok adno ci, niezb dnym do realizacji robót 
budowlanych. 
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Ca  dokumentacji nale y opracowa  w  j zyku polskim, stosuj c zasady 
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okre lone w Polskich Normach. 

W koszcie ofertowym Wykonawca musi uwzgl dni  wykonanie wszelkich 
bada , ekspertyz i analiz niezb dnych do prawid owego wykonania zamówienia 
i sporz dzenia dokumentów. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie 
z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacyjne i decyzje administracyjne 
niezb dne dla zaprojektowania przedmiotu niniejszego kontraktu. Koszty uzyskania 
w/w uzgodnie  itd. obci aj  Wykonawc . Zamawiaj cy wymaga, aby przedmiot 
zamówienia obj ty by  co najmniej 60 miesi czn  gwarancj  i r kojmi .

Przed z eniem oferty Wykonawca winien odby  wizj  lokaln  terenu budowy 
oraz jego otoczenia w celu oceny, na w asn  odpowiedzialno , kosztu i ryzyka, 
wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmuj cej 
wszelkie niezb dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzysz ce do 
przygotowania projektu do zg oszenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowi zany pe ni  nadzór autorski w trakcie realizacji 
obiektu oraz ustanowi  osob  odpowiedzialn  za prowadzenie robót budowlanych. 

Zastosowane w dokumentacji projektowej rozwi zania technologiczne, 
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne, powinny zapewni  ca kowite 
bezpiecze stwo i higien  pracy za ogi oraz zapewni  wysokie walory eksploatacyjne 
i estetyczne. 

Zamawiaj cy wymaga wysokiej trwa ci elementów budowlanych 
i wyposa enia technologicznego, funkcjonalno ci rozwi za , stosowania urz dze
o niskiej energoch onno ci i mo liwie niskich kosztach eksploatacyjnych, 
spe niaj cych wymagany efekt ekologiczny, doboru urz dze  i podzespo ów
w sposób ograniczaj cy do minimum ilo  cz ci zamiennych, a tak e atwej 
konserwacji i niezawodno ci dzia ania urz dze  oraz funkcjonowania infrastruktury. 
Dokumentacja projektowa wymaga odbioru ze strony Zamawiaj cego zgodnie 
z umow .

2.2. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do przygotowania terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, monta owe itp., 
 wykonane wed ug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawc

i zatwierdzonej przez Zamawiaj cego, niniejszych wymaga  i pozosta ych
dokumentów umowy oraz uzupe nie  i zmian, które zostan  do czone zgodnie 
z warunkami umowy. Ze wzgl du na funkcj  budynku nale y przed rozpocz ciem 
Robót, uzgodni  harmonogram z Zamawiaj cym. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , za 
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , wymaganiami PFU, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami In yniera / Zamawiaj cego.

Teren budowy powinien by  ogrodzony w sposób estetyczny i zapewniaj cy
bezpiecze stwo  u ytkowników bezpo rednio s siaduj cych z Terenem Budowy 
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i prowadzonymi robotami. Stan techniczny ogrodzenia w trakcie prowadzenia robót 
powinien by  systematycznie kontrolowany. 

Wykonawca b dzie ponosi  odpowiedzialno  cywiln  wobec osób trzecich 
i musi ubezpieczy  budow  od szkód, zdarze  i OC przed podpisaniem umowy. 
Materia y z rozbiórki stanowi  w asno  Zamawiaj cego i nale y je zagospodarowa
zgodnie z dyspozycj  w ciciela. Pozosta e materia y z rozbiórki musz  by
wywiezione poza obr b budowy na koszt wykonawcy. Zagospodarowanie materia ów
z rozbiórki powinno si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o odpadach. 

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na w asny koszt i sam wyszukuje 
lokalizacj , ponosi koszty zwi zane z organizacj  pracy. Wykonawca zobowi zany
jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dost pem osób postronnych, 
a jednocze nie do zapewnienia doj  i dojazdów u ytkowników terenu w strefie 
i rejonie oddzia ywania budowy. Lokalizacja zaplecza budowy powinna by  ustalona 
z Zamawiaj cym. Uzgodnienia dotycz ce pod czenia i korzystania z energii 
elektrycznej, wody oraz odprowadzenia cieków Wykonawca dokonuje we w asnym 
zakresie. 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane
z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie 
wykorzystania patentowych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
inspektora nadzoru o swoich dzia aniach. 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca 
zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urz dze  w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzw ocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz 

dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane 
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiaj cego.

Uporz dkowa  teren po placu budowy. Wszelkie materia y i odpady nale y
usun .

2.3. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do architektury 

Form  architektoniczn  budynku po modernizacji nale y wkomponowa
w otoczenie w sposób zapewniaj cy zharmonizowanie z krajobrazem. Architektura 
budynku winna nawi zywa  do s siednich budynków. Rozwi zania architektoniczne 
musz  by  zaakceptowane przez Zamawiaj cego.  
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Zgodnie z ustaleniami MPZP, jako pokrycie dachowe nale y zastosowa
dachówk  lub materia y o wygl dzie zbli onym do dachówki.  

Planowan  inwestycj  nale y, zaprojektowa  i wykona  w sposób okre lony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniaj c niezb dne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 
niepe nosprawne, w szczególno ci poruszaj ce si  na wózkach inwalidzkich. 

2.4. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do konstrukcji 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si  cz ciowe zamurowanie 
portfenetrów. Otwory podmurowa  w taki sposób, aby dolna kraw dzi otworu 
nawi zywa a do istniej cego s siednich otworu. 

Zamawiaj cy wymaga, aby roboty budowlane by y wykonywane na wysokim 
poziomie jako ciowym. W przypadku konieczno ci ingerencji w konstrukcj
istniej cego budynku, Zamawiaj cy wymaga, aby nowoprojektowane oraz 
przebudowywane elementy konstrukcyjne budynku, mia y zapewnion  trwa , nie 
mniejsz  ni  50 lat.

Elementy konstrukcyjne powinny by  zaprojektowane w sposób zgodny 
z obowi zuj cymi normami i standardami materia owymi oraz technicznymi. 

Wszystkie roboty modernizacyjne powoduj ce zwi kszenie obci
oddzia ywuj cych na konstrukcj  budynku powinny by  sprawdzone pod wzgl dem 
spe nienia stanów granicznych no no ci  i  u ytkowalno ci przez osob  posiadaj ce
odpowiednie uprawnienia. Prace winny by  poprzedzone ustaleniem uk adu
konstrukcyjnego i wymiarów elementów konstrukcji budynku, które wg. 
projektowanego schematu funkcjonalnego maj  ulec przebudowie oraz okre leniem 
stanu technicznego i faktycznej no no ci elementów konstrukcji: cian, podci gów, 
nadpro y i stropów w obr bie dokonywanej przebudowy konstrukcji. 

adna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialno ci  za  projekt  i  obliczenia.  Ka da konieczna zmiana wprowadzona 
przez Wykonawc  musi zosta  zatwierdzona przez Zamawiaj cego.

2.5. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do instalacji 

Wykonawca zaprojektuje i dokona modernizacji instalacji ogrzewania 
i elektrycznej oraz wykona instalacj  fotowoltaiczn .  W przypadku konieczno ci, 
wykona/przebuduje wszystkie wymagane przy cza dla planowanej inwestycji. 
W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniej cym uzbrojeniem, Wykonawca 
zaprojektuje i wykona uzbrojenie dostosowuj c je do zabudowy. Przebudow
istniej cego uzbrojenia nale y wykona  w oparciu o obowi zuj ce przepisy oraz 
warunki w cicieli sieci. Badania jako ci robót, w czasie ich realizacji, nale y
wykonywa  zgodnie z wytycznymi w ciwych norm i aprobat technicznych dla 
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materia ów i systemów technologicznych. W czasie prowadzenia robót, jak równie
po ich uko czeniu, nale y wykona  próby i badania pomiarowe. 

Instalacje przewidziane do modernizacji
 Instalacja ogrzewania, 
 Instalacja elektryczna. 

Instalacje przewidziane do wykonania
 Instalacja fotowoltaiczna. 

Sieci, przy cza i instalacje elektroenergetyczne
Obiekt zostanie wyposa ony w instalacj  fotowoltaiczn  o cznej mocy 

ok. 2,5 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie po czona z instalacj  elektryczn
obiektu. Instalacj  fotowoltaiczn  zaprojektowa  z uk adem zabezpieczaj cym przed 
wyp ywem energii do sieci elektroenergetycznej – ca  energii wykorzystana na 
potrzeby w asne budynku. 

Modu y fotowoltaiczne zostan  rozmieszczenie na dachu budynku 

 Moc instalacji fotowoltaicznej:   2,5 kWp 
 Szacowany roczny uzysk:  2474 kWh. 

Instalacj  fotowoltaiczn  stanowi  b :
 modu y fotowoltaiczne umieszczone na dachu, 
 falownik fotowoltaiczny, 
 rozdzielnica pr du zmiennego (RGPV), 
 trasy kablowe, 
 okablowanie pr du sta ego (DC) i zmiennego (AC), 
 uk ad zabezpieczaj cy przed wyp ywem do sieci, 
 System Zarz dzania Energi .

Wymogi dotycz ce ogniw fotowoltaicznych: 
 Typ: krzemowe monokrystaliczne lub polikrystaliczne 
 Sprawno : >15% 

Normy: 
 PN-HD 60364-7-712:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Cz  7-712: Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji 
lub lokalizacji Fotowoltaiczne (PV) uk ady zasilania 

 PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepi ciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 
wytwarzania mocy elektrycznej – Przewodnik; 

 PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - wymagania 
ogólne;
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Przed opracowaniem dokumentacji nale y wyst pi  do dysponenta sieci 
energetycznej o wydanie warunków technicznych zasilania w oparciu 
o zaktualizowany bilans mocy. 

W zwi zku z wykonaniem nowej instalacji fotowoltaicznej dostosowa
instalacj  elektryczn  do jej monta u. Prace wykona  zgodne z obowi zuj cymi 
normami. 

Wraz z wykonaniem ocieplenia nale y dokona  odtworzenia instalacji 
odgromowej instalacji odgromowej cian i dachu. Przewody Fe/Zn Ø8mm,  zgodnie 
z norm  PN-IEC 61024-1:2001. Zwody pionowe prowadzi  w rurach do instalacji 
odgromowej. przewidzie  skrzynki kontrolne. Uziomy sprawdzi  i w razie potrzeby 
wymieni  na nowe. Po wykonaniu instalacji dokona  pomiarów kontrolnych. 

Uwaga, wszelkie przej cia przez elementy oddzielenia po arowego powinny 
mie  klas  EI wymagan  dla tych elementów. 

Sieci, przy cza i instalacje ciep ownicze
Inwestycja przewiduje modernizacj  instalacji ogrzewania polegaj  na 

regulacji hydraulicznej instalacji. Regulacj  instalacji nale y przeprowadzi
z uwzgl dnieniem zaktualizowanego zapotrzebowania na ciep o po 
termomodernizacji.  

2.6. Wymagania zamawiaj cego w stosunku do wyko czenia 

Wykonawca zastosuje w robotach materia y o jako ci i w standardzie 
wyko czenia nie gorszym ni  okre lone w niniejszym PFU. Wszystkie materia y
zastosowane w robotach powinny by  nowe i o najlepszej jako ci, najbardziej 
odpowiednie do pe nionej roli, wymagaj ce minimum konserwacji. 

Wszystkie dobrane materia y i wyko czenia powinny zapewnia  d ugotrwa
przydatno  w warunkach klimatycznych w miejscu wbudowania. 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si  tak e docieplenie cian 
zewn trznych, cian piwnic oraz dachu. Projektowane ocieplenie cian zewn trznych 
powinno by  zgodne z systemem ocieple  BSO oraz spe niaj c wymagania Instrukcji 
ITB 447/2009 „Z one systemy izolacji cieplnej budynków ETICS. Zasady 
projektowania i wykonywania. 

Parametry ochrony cieplnej przegród zewn trznych winny zosta  przyj te na 
podstawie analizy cieplno – wilgotno ciowej przegród zewn trznych, zgodnie 
z audytem energetycznym przedmiotowego budynku oraz wymaganiami norm 
i przepisów prawa.  

System ocieplenia powinien by  sklasyfikowany jest jako 
nierozprzestrzeniaj cy ognia (NRO). 
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Przegrody oraz elementy wyko czenia
 Dach cznika: rozebranie istniej cego pokrycia papowego oraz wykonanie 

izolacji cieplnej w postaci p yt warstwowych termoizolacyjnych sk adaj cych
si  z rdzenia styropianowego, oklejonego obustronnie asfaltow  pap
podk adow  wraz wykonanie nowego pokrycia papowego w systemie  
dwuwarstwowym.  
Wymagania dotycz ce p yt warstwach laminowanych pap :

o obustronna laminacja pap ,
o papa na górnej powierzchni powinna wystawa  poza obrys p yt 

umo liwiaj c wykonania zak adu,
o odchylenie od p asko ci :  5mm, 
o odchylenie od prostok tno ci:    5mm/m, 
o napr enie ciskaj ce

przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym:   100kPa, 
o obci enie punktowe  

przy odkszta ceniu 5mm:  1000N, 
o klasyfikacja ogniowa:  klasa E d2, 

si a oddzieraj ca pap od powierzchni p yt:  15N, 
o wytrzyma  na odrywanie papy od p yt:  150kPa, 
o wspó czynnik przenikania ciep a:  0,037 W/m2K. 

Wymagania dotycz ce papy wierzchniego krycia: 
o prostoliniowo :  20mm/10m, 
o wodoszczelno :  200kPa, 
o reakcja na ogie : klasa E, 
o wytrzyma  z czy na cinanie: 

- zak ad pod ny: 700±200 N/50mm, 
- zak ad poprzeczny:   900±200 N/50mm, 

o w ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie 
- kierunek wzd : 50±10%, 
- kierunek w poprzek:  60±10%, 

o odporno  uderzenie:  2000mm, 
o odporno  na obci enie statyczne:  20kg,
o gi tko  w niskiej temperaturze: -25/Ø30mm, 
o odporno  na sp ywanie: 100 C,
o przyczepno  posypki:  20±10%, 
o przenikanie pary wodnej: µ=20 000. 

Wymagania dotycz ce papy podk adowej: 
o prostoliniowo :  20mm/10m, 
o wodoszczelno :  10kPa, 
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o reakcja na ogie : klasa F, 
o wytrzyma  z czy na cinanie: 

- zak ad pod ny: 700±200 N/50mm, 
- zak ad poprzeczny:   900±200 N/50mm, 

o w ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie 
- kierunek wzd : 50±10%, 
- kierunek w poprzek:  60±10%, 

o gi tko  w niskiej temperaturze: -25/Ø30mm, 
o odporno  na sp ywanie: 100 C,
o przenikanie pary wodnej: µ=20 000. 

ciany zewn trzne nadziemne: wykonanie izolacji cieplnej w postaci p yt
z we ny mineralnej lub p yt styropianowych. P yty  mocowane za pomoc  kleju 
dedykowanego do systemów ocieple  oraz punktowo cznikami z trzpieniem 
metalowym. Na powierzchni p yt wykona  warstw  zbrojn  z zatopion  siatk
z w ókna szklanego oraz wypraw  tynkarsk  grubo ci 2,0-2,5mm (silikonow ,
zabezpieczon  przed wyst powaniem pora  biologicznych) lub ok adzin
imituj  ceg .
Parametry systemu ociepleniowego: 

o Wodoch onno  po 1 h, kg/m2: 
- warstwa zbrojna:  <0,05kg/m2,
- warstwa wierzchnia:  <0,1kg/m2,

o Wodoch onno  po 24 h, kg/m2: 
- warstwa zbrojna:  <0,12kg/m2,
- warstwa wierzchnia:  <0,55kg/m2,

o Przepuszczalno  pary wodnej – opór dyfuzyjny 
wzgl dny warstwy wierzchniej:  <1,2m, 

o Odporno  na uderzenie  
(uderzenie cia em twardym i przebicie):   Kategoria I 

o Odporno  na uderzenie na próbkach  
po cyklach starzeniowych:   > 80 J, 

o Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania 
ognia przez ciany przy dzia aniu ognia od zewn trz: NRO.

ciany zewn trzne coko u i poni ej gruntu: wykonanie izolacji cieplnej 
i przeciwwilgociowej do poziomu odsadzki aw fundamentowych. Zastosowa

yty ze styropianu fundamentowego wodoodpornego oraz izolacj
przeciwwilgociow  w postaci pow ok bitumicznych. P yty poni ej gruntu 
mocowane za pomoc  kleju bitumicznego natomiast powy ej gruntu 
mocowana za pomoc  kleju dedykowanego do systemów ocieple  oraz 
punktowo cznikami z trzpieniem metalowym. P yty poni ej gruntu 
zabezpieczy  dodatkowo foli  kube kow . Natomiast  na powierzchni p yt
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ponad gruntem wykona  podwójn  warstw  zbrojn  z zatopion  siatk
z w ókna szklanego oraz wypraw  tynkarsk  grubo ci 2,0-2,5mm (silikonow
lub mozaikow ).

ciany wewn trzne: wykonanie izolacji cieplnej w postaci p yt z we ny
mineralnej lub p yt styropianowych. P yty  mocowane za pomoc  kleju 
dedykowanego do systemów ocieple  oraz punktowo cznikami z trzpieniem 
metalowym. Na powierzchni p yt wykona  warstw  zbrojn  z zatopion  siatk
z w ókna szklanego i pomalowa  farb  akrylow .

lusarka/stolarka okienna i drzwiowa: stolarka okienna PVC, lusarka 
drzwiowa aluminiowa, stolarka w kolorze bia ym lub dostosowanym do koloru 
elewacji, wymiary dostosowane do istniej cych otworów. Nale y uwzgl dni
wymagania dotycz ce stolarki i lusarki wynikaj ce z przepisów 
bezpiecze stwa po arowego w zakresie klasy odporno ci ogniowej 
i wymaga  izolacyjno ci. 
Minimalne wymagania stolarki okiennej: 

o ramy okien wykonane z profili pi ciokomorowych PVC 
o okna winny posiada  wspó czynnik przenikania ciep a U=0,9 W/m²K  
o okna piwnic winny posiada  wspó czynnik przenikania ciep a U=1,1 

W/m²K,  
o izolacyjno  akustyczna (okna) co najmniej Rw=30dB, 
o klasa wodoszczelno ci kl. 4A (150Pa), 
o klasa kszta townika PCW (ramy) kl. A, 
o min. grubo  ca kowita kszta towników (ramy) 70 mm, 
o min. budowa kszta townika (ramy) 5 komorowa, 
o pakiet szybowy min. 4-16-4, 
o detale oku  oraz zamków po ustaleniu z Inwestorem, 
o profile i pakiety powinny by  trwale nacechowane, powinny posiada

atest Instytutu Ceramiki i Szk a.
Minimalne wymagania lusarki drzwiowej: 

o ramy wykonane z profili aluminiowych, 
o wspó czynnik przenikania ciep a U=1,3 W/m²K, 
o szklenie szk em bezpiecznym klasy P4, 
o klasa wodoszczelno ci kl. 4A (150Pa), 
o pakiet szybowy 4-16-4-4, 
o wyposa enie: samozamykacz, odbojniki, zamek z wk adk

patentow , komplet kluczy (ilo  do ustalenia z Zamawiaj cym), 
zawiasy wzmocnione z regulacj , elektrozamek. 
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Wymiary drzwi powinny spe nia  wymagania Rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. 

ciany zewn trzne do wysoko ci pierwszej kondygnacji powinny by
dozbrojone drug  warstw  siatki zbrojeniowej oraz zabezpieczone preparatem 
antygraffiti. 

Wraz z ociepleniem przegród zewn trznych oraz wymian  stolarki  i  lusarki 
nale y uwzgl dni  prace zwi zane z odtworzeniem elementów zdemontowanych 
w wyniku prac termomodernizacyjnych, tj.: 

 wymiana systemu odwodnienia dachu, 
 wymiana obróbek blacharskich, 
 wymiana parapetów zewn trznych i wewn trznych,
 wymiana opaski z p yt betonowych, odtworzenie nawierzchni z kostki 

betonowej. 

Inwestycja przewiduj  tak e poni sze prace remontowe: 
 wymiana pokrycia dachowego dachów sko nych obejmuj ca:

o demonta  i utylizacj  istniej cego pokrycia, 
o sprawdzenie konstrukcji dachowej i ewentualn  wymian  elementów 

konstrukcyjnych w z ym stanie technicznym, 
o wykonanie nowego pokrycia z blachy dachówkopodobnej (zgodnie 

z ustaleniami MPZP) oraz z monta em wszystkich niezb dnych
obróbek, wyposa enia, itp. 

 remont kominów obejmuj cy:
o skucie tynków i czapek kominowych oraz rozebranie cz ci kominów 

wyznaczonych do przemurowania, 
o wymurowanie kominów wraz z dostosowaniem ich wysoko ci do 

warto ci normowej oraz wykonanie czapek, 
o ocieplenie p ytami z we ny mineralnej wraz z wykonaniem warstwy 

zbroj cej i wyprawy tynkarskiej oraz wyko czenie czapek, 
o monta aw kominiarskich, kratek i nasad. 

 remont posadzek i balustrad loggii obejmuj cy:
o zerwanie istniej cego pod a, demonta  balustrad i obróbek, 
o naprawa elbetowych p yt loggii, 
o wykonanie nowych wylewek, izolacji przeciwwilgociowej, obróbek 

blacharskich, 
o u enie posadzki z p ytek gresowych wraz coko ami, 
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o monta  nowych balustrad stalowych ocynkowanych i malowanych 
proszkowo (kolor oraz ewentualne wype nienie z p yt HPL uzgodni
z zamawiaj cym na etapie projektowania). 

 remont wej  obejmuj cy:
o naprawa konstrukcji schodów, 
o wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z cokolikami: ok adzina

z p ytek gresowych, ok adziny antypo lizgowe, 
o wymiana balustrad na nowe ze stali nierdzewnej (dotyczy wej cia do 

cznika),  
o remont murków, wykonanie podwójnej warstwy zbrojnej i wyprawy 

tynkarskiej, 
o wymiana zadaszenia na nowe z wype nieniem ze szk a akrylowego 

(dotyczy wej cia do cznika). 

2.6.1. ród a uzyskania materia ów

Na warunkach okre lonych w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca zobowi zany b dzie 
przedstawi  szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego materia u oraz 
przedstawi  odpowiednie wiadectwa. 

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza 
automatycznie, e wszystkie materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób 
ci y spe niaj  okre lone wymagania w czasie post pu robót. 

2.6.2. Pozyskiwanie materia ów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za  spe nienie wymaga  ilo ciowych 
i jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 

2.6.3. Parametry zastosowanych materia ów

Zastosowane materia y powinny spe nia  wymogi okre lone w Ustawie z dnia 
16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z 2018 r. poz. 
650), oraz w aktach wykonawczych, a tak e obowi zuj cych normach i 
specyfikacjach technicznych. 

Ogólne wymagania dla materia ów
Wszystkie zastosowane produkty przemys owe i materia y musz  posiada

odpowiednie dokumenty jako ciowe i u ytkowania, wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego: 

 certyfikaty na znak bezpiecze stwa, 
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 deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm , Aprobat
Techniczn  lub w ciwych zharmonizowanych Europejskich Norm. 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc

wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez 
Wykonawc . Je eli Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do 
innych robot ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie 
przewarto ciowany. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane 
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem
i niezap aceniem.

Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy 

 one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, 
zachowa y swoj  jako  i  w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez 
In yniera /Zamawiaj cego.

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

Wariantowe stosowanie materia ów
Przewiduje si  mo liwo  wariantowego zastosowania materia ów. W tym 

przypadku Wykonawca na etapie projektowania, wyst pi o uzyskanie zgody 
Zamawiaj cego na zmian  materia u. Nale y pami ta  o terminach na zatwierdzenie, 
szczególnie dotyczy to materia ów, dla których b dzie wymagane przeprowadzenie 
bada  przez Zamawiaj cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e
by  po niej zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.
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3. Cz  informacyjna 

3.1. Dokumenty potwierdzaj ce zgodno  zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikaj cymi z odr bnych przepisów 

Inwestycja, pn. Termomodernizacja budynku socjalnego i domu dziennego 
pobytu osób starszych w ramach zadania "Modernizacja energetyczna budynków 

yteczno ci publicznej w Gminie Bieru ”, zlokalizowana na dzia kach ewid. 
nr 2047/106 i 2204/106, obr b 0002 Bieru  Stary w Bieruniu jest zgodna 
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie MPZP terenów 
po onych w rejonie ul. Chemików, zgodnie z uchwa  nr IX/9/2014 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 26 lutego 2009r. 

3.2. O wiadczenie zamawiaj cego stwierdzaj ce jego prawo do dysponowania 
nieruchomo ci  na cele budowlane 

Inwestor, przed z eniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budow , przeka e  o wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo ci  na cele 
budowlane. 

3.3. Przepisy prawne i normy zwi zane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 
1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650.), 

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566), 

3) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650), 

4) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422, z 2017 r. poz. 2285) 

5) Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462, z 2013 r. poz. 762, 2015 r. poz. 1554) 

6) Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie 
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonamo-u ytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pó n. zm.), 
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7) Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 
nr 169 poz. 1650 z pó n. zm.), 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 799), 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1570, z 2018 r. poz. 650), 

10) Rozporz dzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719), 

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 620) 

12) Rozporz dzenie MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej (Dz.U. 2015 
poz. 2117), 

13) Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku 
i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 
2018 r. poz. 810),

14) Polskie Normy oraz obowi zuj ce przepisy techniczno-budowlane. 

3.4. Inne informacje i dokumenty niezb dne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególno ci:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej 

Zamawiaj cy dysponuje jedynie kopi  mapy zasadniczej, nie dysponuje 
natomiast map  do celów projektowych. W przypadku takiej potrzeby wykonawca 
zobowi zany jest do pozyskania map we w asnym zakresie. 

3.4.2. Badania geotechniczne okre laj ce warunki gruntowo-wodne 

Zamawiaj cy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi okre laj cymi 
warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu. W przypadku takiej potrzeby 
wykonawca zobowi zany jest do ich wykonania we w asnym zakresie. 

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren inwestycji nie jest obj ty ochron  konserwatorsk .

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie obj tym zagospodarowaniem wyst puje ziele  wysoka, w postaci 
drzew, ziele redniowysoka w postaci wi kszych krzewów oraz ziele  niska 
w postaci ma ych krzewów i traw. 
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3.4.5. Dane dotycz ce zanieczyszcze  atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony rodowiska 

W razie konieczno ci Wykonawca pozyska wszystkie wymagane opinie, czy 
ekspertyzy zwi zane z ochron rodowiska. Zgodnie z pismem otrzymanym od 
RDO  o sygnaturze WPN.6335.193.2018PK nale y potwierdzi  lub wykluczy
wyst powanie ptaków lub nietoperzy i w razie potrzeby sporz dzi  opinie 
ornitologiczno-chiropterologiczn .

3.4.6. Inwentaryzacja obiektów i urz dze  naziemnych i podziemnych 
przewidzianych do rozbiórek 

Zamawiaj cy nie posiada inwentaryzacji architektoniczno-budowlnej 
istniej cego obiektu.  

3.4.7. Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne i realizacyjne zwi zane
z przy czeniem obiektu do istniej cych sieci wodoci gowych, 
kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych  

Wykonawca dokona wszystkich wymaganych uzgodnie , pozwole
zwi zanych przebudow  przy czy i instalacji w celu dostosowania do nowej 
zabudowy.  

3.4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi zane z budow  i jej 
przeprowadzeniem 

Wykonawca zobowi zany jest do wykonania prac w sposób minimalizuj cy
wp yw na funkcjonowanie obiektu.  
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4. Za czniki 

1. Plan sytuacyjny 
2. Kopia mapy zasadniczej 
3. Mapa z istniej cym stanem zagospodarowania 
4. Inwentaryzacja elewacji 
5. Szacunkowa kalkulacja kosztów zamierzenia inwestycyjnego 
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Audyt energetyczny budynku socjalnego w Bieruniu przy ul. Chemików 139

Adres budynku: ulica: Chemików 139
kod: 43-150 miejscowość: Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
województwo: ślaskie

Wykonawca audytu: imię i nazwisko : Maciej Muzyczuk
tytuł zawodowy: mgr inż., certyfikator energetyczny

nr wpisu do rejestru 9901
nr opracowania 5/2/2018

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU
dla przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego pt. 
"Termomodernizacja budynku socjalnego
i Domu dziennego pobytu osób starszych

w Bieruniu przy ul. Chemików 139"
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Audyt energetyczny budynku socjalnego w Bieruniu przy ul. Chemików 139

1. Dane identyfikacyjne budynku Budynek socjalny i Dom dziennego pobytu osób starszych
przy ul. Chemików 139

w Bieruniu

1.1 Rodzaj 
budynku

Budynek użyteczności publicznej 1.2. Rok budowy 1970

Inwestor:

1.3. ul. Chemików 139
Kod  43-150 Bieruń
powiat bieruńsko-lędziński

Adres woj. śląskie
koresp.:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonuj ącego audyt:

3.

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje

1

2

3

5. Miejscowo ść Data wykonania opracowania 23.02.2018

6. Spis tre ści

1. Strona tytulowa.

2. Karta audytu energetycznego.

3.

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

5. Ocena stanu technicznego budynku.

6. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

8. Opis wariantu optymalnego.

mgr inż. Maciej Muzyczuk, 
Ukończone studia podyplomowe "Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodrnizacji 
oraz oceny energetycznej budynków"

43-150 Bieruń

1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

Gmina Bieruń 1.4. Adres budynku

ul. Rynek 14

Imię i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynuj ącego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu 
Posiadane kwalifikacje

(ew. uprawnienia)

Członek ZAE nr 1761; uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej - nr wpisu do 
rejestru 9901; Weryfikator standardów energetycznych budynków programu NF (nr W017); certyfikowany 
audytor/ekspert ds.energetycznych programu NF (PolSEFF2, nr W010); Autoryzowany certyfikator 
energetyczny SCiAE.

Tychy

Dokumenty i dane źródlowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku.
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2. Karta audytu energetycznego budynku *)
Dla całego budynku

1. Konstrukcja/technologia budynku

2. Liczba kondygnacji

3. Kubatura części ogrzewanej                                                         [m3]

4. Powierzchnia budynku netto                                                         [m2]       

5. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej                                [m2]

6.
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń 
niemieszkalnych                                                                          [m2]

7. Liczba mieszkań
8. Liczba osób użytkujacych budynek
9. Sposób przygotowania ciepłej wody
10. Rodzaj systemu ogrzewania budynku
11. Współczynnik kształtu A/V                                                             [l/m]
12. Inne dane charakteryzujace budynek

Stan przed 
trermomodernizacją

Stan po 
trermomodernizacji

1a Ściany zewnętrzne 1,07 0,20
1b Ściany piwnic 1,33 0,19
1c Ściany poddasza (oddzielające część ogrzewaną od nieogrzewanej) 2,58 0,20
2a Podłoga w piwnicy 0,29 0,29
2b Strop nad piwnicą 0,92 0,92
2c Strop poddasza 1,06 0,15
4a Okna zewnętrzne starsze 2,00 0,90
4b Okna zewnętrzne nowsze 2,00 0,90
5 Drzwi zewnętrzne 2,00 1,30

1. Sprawność wytwarzania 0,98 0,98
2. Sprawność przesyłania 0,90 0,90
3. Sprawność regulacji 0,88 0,88
4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00
5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 1,00

1. Sprawność wytwarzania 0,96 0,96
2. Sprawność przesyłania 0,80 0,80
3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,80 0,80
4. Sprawność akumulacji 1,00 1,00

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji naturalna naturalna
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanały okna/kanały
3. Strumień powietrza wentylacyjnego                              [m3/h] 1 462 1 462
4. Liczba wymian                                                              [l/h] - -

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego             [kW] 97,93 43,16

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu            [kW] 20,40 20,40

3.
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)                                                           [GJ/rok] 

659,43 199,82

4.
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)                                                           [GJ/rok] 

849,61 257,45

5.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania c.w.u.                                                                    
[GJ/rok] 

190,12 190,12

Dane ogólne

tradycyjna

2-3 + piwnice i poddasze nieogrzewane

2 923

1 178,70

698,56

274,13

22
68

podgrzewacze elektryczne
sieć miejska

5. Charakterystyka energetyczna budynku

0,78
-

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody  budowlane 
[W/m 2K]

3. Sprawno ści składowe systemu ogrzewania

4. Sprawno ści składowe systemu przygotowania ciepłej wody u żytkowej
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6. 721,4 -

7. b.d. -

8. 155,42 47,09

9. 200,24 60,68

10. 0,00 0,00

1. 50,1 50,1

2. 10 764 10 764

3. 54,03 54,03

4. - -

5. 6,54 3,94

6. 0,0 0,0

6. 0,0 0,0

845 745,32 57,0%

845 745,32 73 518,29

36 759,15

*) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku

**) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii

***) stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu 
standardowego (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w 
standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m2rok]

Udział odnawialnych źródeł energii [%]

6. Opłaty jednostkowe (obowi ązujące w dniu sporz ądzania audytu)

Koszt za 1 GJ energii na ogrzewanie **) [zł] 

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie c.w.u. (służące do weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

Koszt za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***)  [zł]

Koszt przygotowania 1 m3 wody użytkowej **) [zł]

Koszt 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***)  [zł]

Opłata za ogrzanie 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie  [zł]

Inne      [zł]

7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

Miesięczna opłata abonamentowa      [zł]

Planowana suma kredytu    [zł]
Roczne zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię   [%]

Planowane koszty całkowite  [zł] Premia termomodernizacyjna [zł]

Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]
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Dokumentacja projektowa:

- Inwentaryzacja budowlana wykonana na cele audytu

Inne dokumenty:

- Ankieta przeprowadzona na cele opracowania audytu

Data wizji lokalnej:
- 19.02.2018

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy):

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zabiegi termmodernizacji.

-

Wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji:

nie 
określono

zł

nie 
określono

zł

Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz 
wytyczne i uwagi inwestora

Kwota wkładu własnego wynosi 

Maksymalna kwota kredytu

Pozyskanie środków w ramach RPO województwa śląskiego
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4a. Ogólne dane o budynku

mieszkalny x mieszk-usługowy inny

wolnostojacy x segmetowy x
bliżniak blok mieszkalny, wielorodzinny x

1970
BSK RBM-73 RWP-75

PBU-62 UW 2-J WUF-62 OWT-67 OWT-75 "Szczecin"

Wk-70 SBM-75 ZSBO  żelbetowa   tradycyjna ramowa

szkieletowa inna, jaka:

1 521,8 11 1

2 6 174 12 2-3 +2

3 2 923 13 2,50

4 699 14 68

5 206,01 15 22

6 - 16 22

7 - 17 -

8 274,1 18 -

9 1178,70 19 22

10 tak 20 -

1) wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków.Podział, określenia i zasady obmiaru
2) wg PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie-Określanie i obliczanie wskaźników pow. i kubaturowych

Własno ść
Przeznaczenie budynku

Adres 43-150 Bieruń, ul. Chemików 139

Budynek

Rok budowy

Gmina Bieruń

Technologia budynku UW-2Ż-cegła żerańska RWB

PBU-59 WUF-T

x W-70 "Stolica"

Uprzemysłowiona

Powierzchnia zabudowana 1)        [m2] Liczba klatek schodowych

Kubatura budynku 2)                       [m3] Liczba kondygnacji

Kubatura ogrzewanej części budynku 
powiększona o kubaturę ogrzewanych 
pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w 
piwnicy i pomniejszona o kubaturę 
wydzielonych klatek schodowych, szybów, 
wind, otwartych wnęk, loggi i galerii                     
[m3]

Wysokość kondygnacji w świetle     [m]

Powierzchnia użytkowa mieszkań 1)     [m2] Liczba osób

Pow. korytarzy i klatek                        [m2] Liczba mieszkań

Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części 
budynku              [m²]

Liczba pom z WC w łazience

Budynek podpiwniczony Liczba pom. z WC osobno

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na 
poddaszu użytkowym                     [m2] Liczba pom. o powierzhni <50 m2

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w 
piwnicy                                               [m2]  
podać przeznaczenie pomieszczeń

Liczba pom. o powierzhni 50-100 m2

Powierzchnia  lokali użytkowych i 
pomieszczeń ogrzewanych niemieszkalnych      
[m2]

Liczba pom. o powierzchni >100 m2
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4.b. Szkic budynku
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4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.

1.  qmoc [kW]

2.  q   [kW] 

3.  QH   [GJ]

4. E=QH/V [kWh/m3a]

5. Qs [GJ] 

 opłata stała (za moc zamówioną + przesył)    miesięcznie zł/MW

 opłata zmienna (za ciepło + przesył)  wg licznika zł/GJ

 opłata abonamentowa  miesięcznie zł

4e. Charakterystyka systemu ogrzewania

4.f. Charakterystyka instalacji cieplnej wody u żytkowej

Lp.

1.

2.

3.

4.

4.g. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.

1.

2.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem socjalnym, mieści 22 mieszkania socjalne oraz dom dziennego pobytu 
osób starszych. Budynek wykonany jest w systemie W-70. Ściany zewnętrzne warstwowe z wielkoformatowych 
elementów prefabrykowanych - konstrukcja betonowa, warstwa izolacji termicznej (wełna mineralna w obecnym 
stanie zawilgocona i poobsuwana) oraz warstwa fakturowa, betonowa. Stropy betonowe monolityczne, dach o 
konstrukcji drewnianej. W części budynek posiada dwie kondygnacje, a w części trzy, nad nimi znajduje się 
poddasze użytkowe, nieogrzewane. Budynek jest w całości podpiwniczony. Część mieszcząca Dom dziennego 
pobytu gruntownie wyremontowana. 

Stolarka okienna z PCW, ze szkleniem dwuszybowym, zespolonym. Parametry oceniono na dobre. Drzwi 
zewnętrzne stosunkowo nowe, w dobrym stanie. Nie stwierdzono nadmiernej infiltracji ani innych anomalii czy 
defektów.

Rodzaj danych
Dane w stanie 

istniej ącym

Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.) 97,93

Moc cieplna (łącznie dla c.o. i c.w.u.) 118,33

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania

659,43

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła 62,66

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania 

849,6

6.

Taryfa opłat (z VAT)
10763,73

50,13
0,00

System ogrzewania w budynku centralny, ogrzewanie wodne, instalacja dwururowa z rozdziałem dolnym. 
Źródło ciepła zdalaczynne, sieć miejska. Wymiennikownia w piwnicach budynku w stanie dobrym. Instalacja 
wewnętrzna również w stanie zadowalającym, wyposażona w regulację centralną, zawory podpionowe. 
Przewody instalacji w pomieszczeniach nieogrzewanych są izolowane.

Rodzaj danych Dane w stanie istniej ącym

Rodzaj instalacji
C.w.u. przygotowywana miejscowo w podgrzewaczach 

elektrycznych

Piony i ich izolacja woda zimna

Opomiarowanie wodomierze, woda zimna

Zużycie ciepłej wody  w m3/m-c określone wg. 
pomiaru

-

Rodzaj danych Dane w stanie istniej ącym

Rodzaj wentylacji grawitacyjna + wyciągi mechaniczne

Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h 1462
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1. Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynk u

5.2. System grzewczy

5.3. System zaopatrzenia w c.w.u.

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym głównie z powodu strat 
ciepła przez przenikanie. Straty na wentylację stanowią 25% wszystkich strat, co w budynkach o zbliżonej 
funkcji nie jest anomalią. Główny udział w stratach przez przenikanie stanowią ściany zewnętrzne - blisko 
30%. Kolejny, przeszło 20% udział, to straty przez przegrody oddzielające strefę ogrzwaną od 
nieogrzewanego poddasza - strop pod poddaszem, a także ściana III kondygnacji do poddasza. Okna i 
drzwi są w stanie dobrym, a straty przez te elementy nie stanowią dużego udziału. Straty przez strop nad 
nieogrzewaną piwnicą są trudne do wyeliminowania z przyczyn technicznych - dostęp do komórek oraz 
biegnące pod stropem przewody instalacji, dlatego proponuje sie w zamian ocieplenie ścian piwnic, co 
spowoduje wzrost średniej temperatury w piwnicach i zmniejszenie strat przez przenikanie przez strop. 
Podział strat ciepła przedstawiono na poniższym diagramie.

Ogrzewanie centralne wodne z zasilaniem z sieci miejskiej. Instalacja jest w stanie ogólnym dobrym, nie 
przewiduje się ingerencji w instalacje w mieszkaniach zajmowanych przez lokatorów.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana indywidualnie, miejscowo w podgrzewaczach elektrycznych
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5.4. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniej ącego budynku i mo żliwo ści poprawy zawiera poni ższa tabela

Lp.

1

Przegrody zewn ętrzne  mają niezadowalające 
wartości współczynnika przenikania 

1 ciepła U [W/m2K]
- ściany zewnętrzne U= 1,07
- ściany piwniczne U= 1,33
- ściana poddasza (wewnętrzna) U= 2,58
- podłoga w piwnicy U= 0,29
- strop nad piwnicą U= 0,92
- strop poddasza U= 1,06

Okna   - wymienione na nowe z PCW
Okna zewnętrzne U = 2,00
Okna w DPDOS U = 2,00

2 U = 2,00

Wentylacja grawitacyjna  - 
3

Instalacja centralnego ogrzewania  - 
4

Oświetlenie wbudowane
5

Odnawialne źródła energii
6

Instalacja pomp ciepła nie jest wskazana z 
uwagi na niedostosowanie instalacji 
wewnętrznej oraz wysokie projektowane 
obciążenie cieplne. Zastosowanie kolektorów 
słonecznych termicznych nie jest wskazane 
przy indywidualnych, miejscowych 
podgrzewaczach - koszt budowy całej 
instalacji centralnej czyni przedsięwzięcie 
nieopłacalnym. Rozpatrzony zostanie montaż 
instalacji fotowoltaicznej "on-grid" 
umożliwiającej pozyskanie energii elektrycznej 
na potrzeby obiektu.

W stanie istniejącym budynek nie jest wyposażony w 
odnawialne źródła energii.

Chrakterystyka stanu istniejacego Mo żliwosci i sposób poprawy

Nie przewiduje się modernizacji ani wymiany. 
Zaleca się jedynie przeprowadzenie regulacji 
hydraulicznej instalacji z dostosowaniem do 
potrzeb cieplnych budynku po 
termomodernizacji.

instalacja jest w stanie dobrym, nie ma konieczności 
modernizacji ani wymiany. 

Nie przewiduje się zmian.
Oświetlenie wbudowane w częściach wspólnych jest w 
dobrym stanie, stosowane są źródła energooszczędne 
(świetlówki, LED)

Okna i drzwi zewnętrzne są w dobrym stanie, 
jednak nie spełniają aktualnie obowiązujących 
wybogów w zakresie izolacyjności cieplnej. 
Zaleca się wymianę na nowe.Drzwi zewnętrzne

Z uwagi na problemy techniczne nie 
rozpatruje się zmiany systemu i wprowadzenia 
rekuperacji.

działa poprawnie, nie stwierdza się zbyt małego 
przewietrzania ani nadmiernego napływu zimnego 
powietrza.

Przewiduje się dostosowanie izolacyjności 
przegród do standardu budynku NZEB 
(WT2021)

2 3

Docieplić przegrody zewnętrzne
 - dla ścian U ≤ 0,20
 - dla stropodachu     U≤ 0,15
 - dla podłogi U ≤ 0,30
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6.

L.p.

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła 
przez strop poddasza

Docieplenie stropu poddasza.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie do 
gruntu

Nie ma konieczności ocieplać podłóg, gdyż 
spełniają one aktualnie obowiązujące wymogi w 
zakresie izolacyjności cieplnej.

Zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie i 
infiltrację przez okna, drzwi i bramy zewnętrzne

Parametry izolacyjności okien i drzwi odbiegają od 
aktualnie obowiązujących wymogów, zatem 
przewiduje się wymianę drzwi i okien 
zewnętrznych.

Wykaz rodzajów usprawnie ń i przedsi ęwzięć termomodernizacyjmnych wybranych na 
podstawie oceny stanu technicznego

Rodzaj usprawnie ń lub przedsi ęwzięć Sposób realizacji

2 3

Zmniejszenie strat przez przenikanie ciepła 
przez ściany zewnętrzne

Ocieplenie ścian zewnętrznych.

Zmniejszenie strat ciepła związanych z 
regulacją instalcji ogrzewczej

Regulacja hydrauliczna instalacji z dostosowaniem 
do potrzeb cieplnych budynku po 
termomodernizacji.
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7.

7.1.

L.p.
1

2

4

5

6

Określenie optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

Wskazanie rodzajów usprawnie ń termomodernizacyjnych dotycz ących zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciepło

Rodzaj usprawnie ń lub przedsi ęwzięć Sposób realizacji
2 3

Brak zaleceń.Zmniejszenie strat ciepła na wentylację.

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła przez ściany zewnętrzne.

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła i infiltrację przez stolarkę 
okienną i drzwiową.

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na nowe.

1

Ocieplenie ścian zewnętrznych na bazie styropianu.

Ocieplenie ścian piwnicznych na bazie polistyrenu 
ekstrudowanego.

Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez 
przenikanie ciepła przez strop poddasza.

Regulacja hydrauliczna instalacji z dostosowaniem 
do zapotrzebowania ciepła po termomodernizacji, w 
szczególności przeprogramowanie automatyki do 
nowych krzywych grzewczych, zmiana zamówionej 
mocy cieplnej, ewentualne kryzowanie na instalacji 
wewnętrznej.

Montaż instalacji fotowoltaicznej - baterii ogniw 
fotowoltaicznych na dachu budynku, podłączenia 
instalacji do istniejącej sieci.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii

3

Docieplenie stropu poddasza poprzez ułożenie 
warstwy wełny mineralnej. Celem zapewnienia 
dostępu należy wykonać też podłogę na legarach.
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7.2. Ocena opłacalno ści i wyboru usprawnie ń dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez

       przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogr zanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat

ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne.

b) Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego 

czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie 

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

W stanie Po termo-
obecnym modernizacji

20,0 20,0 0C

-20,0 -20,0 0C

Sd 
* dla przegród zewnętrznych 200 3 797,8 3 797,8 dzień.K.a

Sd 
* dla przegród zewnętrznych piwnic *** 907,4 907,4 dzień.K.a

O0m, O1m, 10 763,73 10 763,73 zł/(MW .mc)

O0z, O1z, 50,13 50,13 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

O0m, O1m, 0,00 0,00 zł/(MW .mc)

O0z, O1z, 166,67 166,67 zł/GJ

Ab0, Ab1, 0,00 0,00 zł/m-c

*  liczbę stopniodni przyjęto dla Katowic 
**
*** Temperaturę w piwnicach przyjęto 6,2 stopni w oparciu o bilans ciepła wykonany w programie OZC.

Temperaturę na poddaszu przujęto równą temperaturze zewnętrznej z uwagi na nieizolowany dach

ceny dla energii elektrycznej - ciepła woda użytkowa***

Opłaty jednostkowe za ogrzewanie przyjęto na podstawie faktur (NITROERG)

opłata abonamentowa i inne opłaty stałe

opłaty związane z eksploatacją i konserwacją 

Wyszczególnienie jedn.

two

tzo

dla kotłowni gazowej **
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 956,3 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz  = 1051,9 m2

Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO na bazie styropianu
o współczynniku przewodności  λ = 0,040 W/mK .
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością  warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej WT2021
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,16 0,18 0,20

2 m2.K/W 4,00 4,50 5,00

3 m2.K/W 0,93 4,93 5,43 5,93

4 GJ/a 336,1 63,6 57,8 52,9

5 MW 0,041 0,008 0,007 0,006

6 zł/a 17 953 18 338 18 659

7 zł/m2 345,00 355,00 365,00

8 zł 362 912 373 431 383 950

9 lata 20,21 20,36 20,58

10 W/m2.K 1,07 0,20 0,18 0,17

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 362 912 zł SPBT= 20,2 lat

7.2.1. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego 
straty ciepła przez przenikanie

Przegroda

Ściany zewnętrzne

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej;          g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Cenę jednostkową 1m2 docieplenia ściany przyjęto wg średnich cen rynkowych. W koszcie 
jednostkowym ujęto także prace odtworzeniowe (instalacja odgromowa, obróbki blacharskie itp..)

Wybrany wariant : 1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(t w0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów      
∆Oru = (x0*Q0U*O0z- x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-
y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 117,1 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawn ienia A kosz  = 128,8 m2

Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic polistyrenem ekstrudowanym
o współczynniku przewodności  λ = 0,034 W/mK .
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością  warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji o 2 cm mniejszej niż w wariancie 2
wariant 2: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej WT2021 i optymalnej ekonomicznie
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,15 0,17 0,19

2 m2.K/W 4,41 5,00 5,59

3 m2.K/W 0,75 5,17 5,75 6,34

4 GJ/a 12,2 1,8 1,6 1,4

5 MW 0,004 0,001 0,001 0,000

6 zł/a 971 988 1 002

7 zł/m2 420,00 430,00 440,00

8 zł 54 091 55 379 56 667

9 lata 55,7 56,1 56,6

10 W/m2.K 1,33 0,19 0,17 0,16

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 54 091 zł SPBT= 55,7 lat

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Cenę jednostkową 1m2 docieplenia ściany przyjęto wg średnich cen rynkowych. W cenie ocieplenia 
przewidziano także wykopy konieczne do prawidłowego ułożenia izolacji do granicy przemarzania - min 
0,5 m poniżej poziomu gruntu. Zaleca się ułożenie izolacji do poziomu odsadzki ław fundamentowych.

Wybrany wariant : 1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(t w0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów                                  
∆Oru = (x0*Q0U*O0z- x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-
y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej;          g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

7.2.2. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego 
straty ciepła przez przenikanie

Przegroda

Ściany zewnętrzne piwnic

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 120,4 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz  = 114,4 m2

Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie ściany pomiędzy częścią ogrzewaną a nieogrzewanym poddaszem na 
bazie styropianuo współczynniku przewodności  λ = 0,032 W/mK .
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością  warstwy izolacji termicznej: 

wariant 1: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej WT2021
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,15 0,17 0,19

2 m2.K/W 4,69 5,31 5,94

3 m2.K/W 0,39 5,08 5,70 6,33

4 GJ/a 101,8 7,8 6,9 6,2

5 MW 0,012 0,001 0,001 0,001

6 zł/a 6 191 6 247 6 292

7 zł/m2 225,00 235,00 245,00

8 zł 25 736 26 879 28 023

9 lata 4,16 4,30 4,45

10 W/m2.K 2,58 0,20 0,18 0,16

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 25 736 zł SPBT= 4,2 lat

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Cenę jednostkową 1m2 docieplenia ściany przyjęto wg średnich cen rynkowych.

Wybrany wariant : 1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(t w0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów      
∆Oru = (x0*Q0U*O0z- x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-
y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji 
termicznej;          g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

7.2.3. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego 
straty ciepła przez przenikanie

Przegroda

Ściana do poddasza

Dane:

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 516,5 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz  = 516,5 m2

Opis wariantów usprawnienia

o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/mK .  Wykonać podłogę na legarach.

Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 
wariant 1: o grubości warstwy izolacji odpowiadającej wymogom WT2021
wariant 2: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 1
wariant 3: o grubości warstwy izolacji o 2 cm większej niż w wariancie 2

1 2 3

1 m 0,20 0,22 0,24

2 m2.K/W 5,88 6,47 7,06

3 m2.K/W 0,94 6,82 7,41 8,00

4 GJ/a 179,8 24,8 22,9 21,2

5 MW 0,022 0,003 0,003 0,003

6 zł/a 10 211 10 341 10 452

7 zł/m2 260,00 270,00 280,00

8 zł 134 285 139 450 144 614

9 lata 13,15 13,49 13,84

10 W/m2.K 1,06 0,15 0,13 0,12

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

Koszt : 134 285 zł SPBT= 13,2 lat

7.2.4. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu zmniejszaj ącego straty 
ciepła przez przenikanie

Przegroda

Strop poddasza

Dane:

Przewiduje się ocieplenie stropu poddasza poprzez ułożenie wełny mineralnej

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty

Grubo ść dodatkowej warstwy izolacji termicznej; 
g=

Zwiększenie oporu cieplnego ∆R

SPBT= NU/∆Oru

U0, U1

Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1m2 wg średnich cen rynkowych. W kosztach przewidziano także 
uszczelnienie dachu celem zabezpieczenia nowej izolacji przed wilgocią.

Wybrany wariant :  1

Opór cieplny R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A/(t w0-tz0)/R

Roczna oszcz ędność kosztów  ∆Oru = (x0*Q0U*O0z- 
x1*Q1U*O1z)+12*(y0*qoUOm-y1*q1U*Om)+12*(Ab0-Ab1)

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia  N U
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powierzchnia okien A ok  = 154,1 m2

Vnom = Ψ.  = 1 377 m3/h V obl  = Ψ * Cm

Cw= 1,00

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1: U= 0,9 a= 0,7

wariant 2: U= 0,8 a= 0,7

wariant 3: U= 0,7 a= 0,7

1 2 3

1 W/m2.K 2,00 0,90 0,80 0,70

Cr - 1,3 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,5 1,00 1,00 1,00

4 GJ/a 101,1 45,5 40,4 35,4

5 GJ/a 199,9 153,8 153,8 153,8

6 GJ/a 301,0 199,3 194,2 189,2

7 MW 0,0123 0,0055 0,0049 0,0043

8 MW 0,028097 0,018731 0,018731 0,018731

9 MW 0,0404 0,0243 0,0237 0,0230

10 zł/rok 7 186 7 519 7 852

11 zł 231 090 308 120 462 180

12 zł - - -

13 lata 32,20 41,00 58,90

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

wariant 1: wymiana okien  (U=0,9) 154,1 m2 okien* 1500 zł/m2 = 231 090 zł

wariant 2 : wymiana okien (U=0,8) 154,1 m2 okien* 2000 zł/m2 = 308 120 zł

wariant 3 : wymiana okien (U=0,7) 154,1 m2 okien* 3000 zł/m2 = 462 180 zł

Koszt : 231 090 zł SPBT= 32,2 lat

7.2.5. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu przedsi ęwzięcia polegaj ącego 
na wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji.

Przedsi ęwzięcie

wymiana  okien zewnętrznych

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę okien zewnętrznych na nowe

wymiana okien na nowe z PCW

wymiana okien na nowe z PCW

wymiana okien na nowe z PCW

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty

Wspólczynnik przenikania okien                            U

3 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

Q0,Q1 = 8,64*10-5*Sd*Aok*U, Q1 = 8,64*10-5*Sd*A/R

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Q0, Q1 = (3) + (4), 

q0,q1=10-6*Ad*(tw0-tz0)*U,  q1 = 10-6* A/(t w0-tz0)/R

3,4*10-7*V obl  *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7),

Roczna oszcz ędność kosztów                                                                            
∆Oru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany lub zamurowania okien     N ok

Koszt modernizacji wentylacji N w

SPBT = (Nok+Nw)/∆Oru

Ceny jednostkowe wymiany 1m2 okien przyjęto wg średnich cen rynkowych. 

Wybrany wariant : 1
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powierzchnia drzwi A d = 9,4 m2

Vnom= Ψ.  = 84 m3/h V obl  = Ψ * Cm

Cw= 1,00

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1: U= 1,3 a= 0,2

wariant 2: U= 1,1 a= 0,2

wariant 3: U= 0,9 a= 0,2

1 2 3

1 W/m2.K 2,00 1,30 1,10 0,90

Cr - 1,3 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,5 1,00 1,00 1,0

4 GJ/a 6,2 4,0 3,4 2,8

5 GJ/a 12,2 9,4 9,4 9,4

6 GJ/a 18,4 13,4 12,8 12,2

7 MW 0,0008 0,0005 0,0004 0,0003

8 MW 0,00172 0,001146537 0,001146537 0,001146537

9 MW 0,0025 0,0016 0,0016 0,0015

10 zł/rok 358 399 440

11 zł 22 632 25 461 28 290

12 zł - - -

13 lata 63,20 63,80 64,30

Podstawa przyj ętych warto ści NU 

wariant 1: wymiana drzwi  (U=1,3) 9,4 m2 drzwi* 2400 zł/m2 = 22 632 zł

wariant 2 : wymiana drzwi (U=1,1) 9,4 m2 drzwi* 2700 zł/m2 = 25 461 zł

wariant 3 : wymiana drzwi (U=0,9) 9,4 m2 drzwi* 3000 zł/m2 = 28 290 zł

Koszt : 22 632 zł SPBT= 63,2 lat

7.2.6. Ocena opłacalno ści i wybór wariantu przedsi ęwzięcia polegaj ącego 
na wymianie drzwi oraz poprawie systemu wentylacji.

Przedsi ęwzięcie

wymiana  drzwi zewnętrznych

Dane:

Usprawnienie obejmuje wymianę drzwi zewnętrznych 

wymiana drzwi na nowe

wymiana drzwi na nowe

wymiana drzwi na nowe

Lp. Omówienie Jedn.
Stan 

istniej ący

Warianty

Wspólczynnik przenikania drzwi                            U

3 Wspólczynniki korekcyjne dla wentylacji            

Q0,Q1 = 8,64*10-5*Sd*Ad*U, Q1 = 8,64*10-5*Sd*A/R

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Q0, Q1 = (3) + (4), 

q0,q1=10-6*Ad*(tw0-tz0)*U,  q1 = 10-6* A/(tw0-tz0)/R

3,4*10-7*V obl  *(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7),

Roczna oszcz ędno ść kosztów                                                                            
∆Oru  = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany lub zamurowania drzwi     N d

Koszt modernizacji wentylacji N w

SPBT = (Nd+Nw)/∆Oru

Ceny jednostkowe wymiany 1m2 drzwi przyjęto wg średnich cen rynkowych. 

Wybrany wariant : 1
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Dane: Q0co= 659,43 GJ/a w t0= 1,00 wd0= 1,00 η0= 0,78

1 ηw = 0,98 ηw = 0,98

2 ηp= 0,90 ηp = 0,90

3 ηr = 0,88 ηr = 0,88

4 ηe= 1,00 ηo = 1,00
5 η = 0,78 η = 0,78

6 wt = 1,00 wt = 1,00

7 wd = 1,00 wd = 1,00

Ocena proponowanego przedsi ęwzięcia

Lp. jedn.

1 -

2 -

3 -

4 zł/a

5 zł

6 lata

ilość koszt

1. 1 10 000 zł

ŁĄCZNIE: 10 000,00 zł

cena

10 000,00 zł

7.2.7. Ocena i wybór optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego poprawiaj ącego 
sprawno ść systemu grzewczego

Zaleca się regulację hydrauliczną instalacji ogrzewania z dostosowaniem do warunków po termomodernizacji, w 
szczególności zmiana zamówionej mocy cieplnej, przeprogramowanie automatyki pogodowej z uwzględnieniem 
nowych krzywych grzewczych, ewentualne kryzowanie instalacji wewnętrznej. Zabiegi te nie przyniosą oszczędności 
kosztów, ale są niezbędne, aby osiągnąć pełny efekt z zamierzonych prac termomodernizacyjnych.

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności zwiazane z wykonaniem modernizacji.

Lp. Rodzaj usprawnienia
Współczynniki sprawno ści

przed po
wytwarzanie ciepła

przesyłanie ciepła 

regulacja systemu ogrzewania   

akumulacja ciepła
sprawność całkowita systemu
uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia - 

uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby - 

Omówienie Stan istniej ący Stan po modern.

Sprawność całkowita systemu grzewczego    η 0,776 0,776

Uwzględnienie przerw tygodniowych             wt 1,00 1,00

Uwzględnienie przerw dobowych i podzielników 
kosztów                                                     wd

1,00 1,00

SPBT -

Regulacja hydrauliczna instalacji - przeprogramowanie 
nastaw, sporządzenie nowych krzywych grzewczych, 
ewentualne kryzowanie

Całkowita oszczędność kosztów 0,00

Koszt przedsięwzięcia                                Nco 10 000
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Lp.
Planowane koszty 

robót, zł
SPBT lata

1 3 4

0 10 000 -

1 25 736 4,2

2 134 285 13,2

3 362 912 20,2

4 231 090 32,2

5 54 091 55,7

6 22 632 63,2

Uwagi:

Okna zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne

7.2.8. Zestawienie optymalnych usprawnie ń i przedsi ęwzięć w kolejno ści rosn ącej warto ści SPBT
Rodzaj i zakres usprawnienia 

termomodernizacyjnego
2

Modernizację systemu grzewczego rozpatruje się niezależnie od czasu zwrotu jako konieczną, gdyż tylko 
dzięki tej modernizacji jest możliwe osiągnięcie pełnego efektu z pozostałych usprawnień.

Ściany zewnętrzne

Ściany piwnic

Modernziacja systemu grzewczego

Ściany poddasza (część ogrzewana do 
poddasza)

Strop poddasza
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Niniejszy rodział obejmuje:

a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
b.

c. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.3.1. Określenie wariantów przesięwzięć termomodernizacyjnych

- instalacja co - wymiana zaworów na grzejnikach, regulacja instalacji

- ściana poddasza - ocieplenie ściany oddzielającej część ogrzewaną od nieogrzewanego poddasza

- strop poddasza - oceplenie stropu poddasza

- ściany zewnętrzne - ocieplenie ścian zewnętrznych

- okna zewnętrzne - wymiana okien zewnętrznych

- ściany piwnic - ocieplenie ścian piwnic

- drzwi zewnętrzne - wymiana drzwi zewnętrznych

Do analizy przyjęto następujące warianty usprawnień:

1 2 3 4 5 6

0 x x x x x x

1 x x x x x x

2 x x x x x

3 x x x x

4 x x x

5 x x

6 x

7.3. Wybór optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
pod względem spełnienia wymagań ustawowych

W tabeli poniżej zastosowano następujące skrótowe określenia 
usprawnień zestawionych w punkcie 7.3.3. 

Zakres
Nr wariantu

ściany piwnic

drzwi zewnęrzne

strop poddasza

instalacja co

ściana poddasza

ściany zewnęrzne

okna zewnętrzne
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1 2 3 4 5 6

1
Sezonowe 
zapotrzebowanie 
ciepła na ogrzewanie 

 Qco GJ 659,43 199,82 201,86 205,52 256,76 475,61 602,09

2
Zapotrzebowanie 
mocy na ogrzewanie 

 qco kW 97,93 43,16 43,42 43,58 50,05 76,72 91,39

0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6
Współczynnik przerw 
tygodniowych      

wt - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

849,61 257,45 260,08 264,79 330,81 612,77 775,73

8
Roczny koszt ciepła na 
ogrzewanie i ciepłą 
wodę      

Oco zł 92 433,83 55 674,68 55 840,54 56 097,34 60 241,71 77 821,31 87 885,92

9
Zapotrzebowanie 
ciepła dla cwu z uwzgl. 
sprawności      

 Qcw GJ 190,12 190,12 190,12 190,12 190,12 190,12 190,12

10
Zapotrzebowanie 
mocy na c.w.u     

qcw kW 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40

11
Sumaryczne zużycie 
ciepła na ogrzewanie i 
ciepłą wodę      

Q GJ 1 039,73 447,57 450,20 454,91 520,93 802,90 965,85

wariant

100,0%

7.3.2. Obliczenie oszczę dno ści energii i kosztów dla wariantów przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego - cało ść

Lp Jedn stan istn.

wd -

3 Udział żródeł ciepła % -

7

Sezonowe zapotrzeb. 
ciepła na ogrzewanie z 
uwzgl.sprawn. 
sysytemu

Oco GJ

4
Sprawność systemu 
ogrzewania      
η=ηg*ηd*ηe*ηs

η -

5
Współczynnik przerw 
dobowych      

25



Audyt energetyczny budynku socjalnego w Bieruniu przy ul. Chemików 139

12

Procentowa 
oszczędność ciepła w 
stosunku do stanu 
istniejącego

∆Q/
Q

% - 57,0% 56,7% 56,2% 49,9% 22,8% 7,1%

13
Sumaryczne 
zapotrzebowanie mocy 

q kW 118,33 63,56 63,82 63,98 70,45 97,12 111,79

14
Oszczędność kosztu w 
stosunku do stanu 
istniejącego

∆Qr zł - 36 759,15 36 593,29 36 336,49 32 192,12 14 612,52 4 547,91

15
Koszt wykonania 
modernizacji             

Nw zł - 840 745,32 zł 818 113,32 zł 764 022,36 zł 532 932,36 zł 170 020,30 zł 35 735,50 zł

16
Koszt audytu i inne 
koszty                  

 Na zł - 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł

17 Koszt całkowity                           N zł - 845 745,32 zł 823 113,32 zł 769 022,36 zł 537 932,36 zł 175 020,30 zł 40 735,50 zł
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Lp.

[zł] [zł] [%] [zł] [zł] [zł]

1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9.

1 ● instalacja co 845 745,32 36 759,15 57,0% 0,00 0% 169 149,06 135 319,25 73 518,29
● ściana poddasza 845 745,32 100%
● strop poddasza

● ściany zewnętrzne

● okna zewnętrzne

● ściany piwnic

● drzwi zewnęrzne

2 ● instalacja co 823 113,32 36 593,29 56,7% 0,00 0% 164 622,66 131 698,13 73 186,58
● ściana poddasza 823 113,32 100%
● strop poddasza
● ściany zewnętrzne
● okna zewnętrzne
● ściany piwnic

3 ● instalacja co 769 022,36 36 336,49 56,2% 0,00 0% 153 804,47 123 043,58 72 672,98
● ściana poddasza 769 022,36 100%
● strop poddasza
● ściany zewnętrzne
● okna zewnętrzne

4 ● instalacja co 537 932,36 32 192,12 49,9% 0,00 0% 107 586,47 86 069,18 64 384,25
● ściana poddasza 537 932,36 100%
● strop poddasza
● ściany zewnętrzne

5 ● instalacja co 175 020,30 14 612,52 22,8% 0,00 0% 35 004,06 28 003,25 29 225,04
● ściana poddasza 175 020,30 100%
● strop poddasza

6 ● instalacja co 40 735,50 4 547,91 7,1% 0,00 0% 8 147,10 6 517,68 9 095,82
● ściana poddasza 40 735,50 100%
● ściana poddasza

20% kredytu
16% kosztów 
całkowitych

Dwukrotno ść 
rocznej 

oszcz ędności 
kosztów energii

[zł,%]

[zł,%]

6.

7.3.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu prz edsi ęwzięcia termomodernizacyjnego - cało ść

Wariant przedsi ęwzięcia 
termomodernizacyjnego

Planowane koszty 
całkowite

Roczna 
oszcz ędność 

kosztów energii

Procentowa 
oszcz ędność 
zapotrzebo-               

wania na energi ę (z 
uwzgl ędnieniem 

sprawno ści 
całkowitej)

Optymalna kwota  kredytu

Premia termomodernizacyjna
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7.3.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego

● instalacja co - wymiana zaworów na grzejnikach, regulacja instalacji

● ściana poddasza - ocieplenie ściany oddzielającej część ogrzewaną od nieogrzewanego poddasza

● strop poddasza - oceplenie stropu poddasza

● ściany zewnętrzne - ocieplenie ścian zewnętrznych

● okna zewnętrzne - wymiana okien zewnętrznych

● ściany piwnic - ocieplenie ścian piwnic

● drzwi zewnętrzne - wymiana drzwi zewnętrznych

Przedsięwzięcie to spełnia warunki narzucone przez Inwestora oraz Ustawę Termomodernizacyjną:

1. 57,0%

2. 73 518,29 zł

i stanowi ona dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 
rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1  obejmujący następujące usprawnienia:

Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 
Wartość ta spełnia wymogi ustawowe (min. 25% oszczędności).

Premia termomodernizacyjna wyniesie 
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8. 

8.1. Opis robót

1

2

3

4

5

6

7

8.2. Chrakterystyka finansowa

8.3. Koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni u żytkowej

a) dla stanu istniejacego
O0co = 92 433,83 zł

6,54 zł

b) dla stanupo modernizacji
O1co = 55 674,68 zł

3,94 zł

8.4. Dalsze działania 

Dalsze działania inwestora obejmują:
1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej.
2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót.
3. Realizacja robót i odbiór techniczny.
4. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym).

Wymiana okien zewnętrznych na nowe o U=0,90 W/m2K.

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o U=1,30 W/m2K.

K0co = O0co/(P*12) =

K1co = O1co/(P*12) =

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego 
do realizacji

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące 
prace:

Ocieplenie ścian oddzielających część mieszkalną od poddasza nieogrzewanego na bazie styropianu o 
grubości 15 cm (λ≤0,032). 

Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewania z dostosowaniem do warunków cieplnych po 
termomodernizacji, w tym zmiana zamówionej mocy cieplnej, przeprogramowanie sterownika 
automatyki pogodowej, ewentualne kryzowanie bądź wymiana zaworów (w razie konieczności)

Ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym o grubości 15 cm (λ≤0,034). 

Ocieplenie stropu poddasza poprzez ułożenie pomiędzy legarami wełny mineralnej o grubości 20 cm 
(λ≤0,034). Wykonać posadzkę np. z płyt OSB, aby umożliwić poruszanie się po poddaszu użytkowym. 
Dopuszcza się wykonanie posadzki w innej technologii pod warunkiem zachowania równoważnych 
parametrów termoizolacyjnych wskazanych w audycie dla stanu docelowego.

Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 16 cm (λ≤0,040). 
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Załącznik 1 Obliczenie współczynników przenikania przegród.

Załącznik 2 Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego.

Załącznik 3

Załącznik 4 Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania c.w.u.

Załącznik 5 Wyniki  obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i  moc na ogrzewanie.

Załącznik 6 Analiza możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznej

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Określenie sprawności poszczególnych systemów grzewczych oraz procentowy udział 
źródeł ciepła.
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Załącznik 1
Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla pr zegród (U)

Grubo ść λ R
m W/m2*K m2*k/W

tynk cem-wap 0,020 1,000 0,02
żelbet 0,060 1,700 0,04
wełna mineralna* 0,030 0,050 0,60
żelbet 0,150 1,700 0,09
tynk cem-wap 0,020 1,000 0,02

Rsi+Rse 0,17
0,93 U = 1,07

żelbet 0,300 1,700 0,18
tynk cem-wap 0,020 1,000 0,02

Rg opór równoważny 0,56
0,75 U = 1,33

tynk cem-wap 0,020 1,000 0,02
żelbet 0,150 1,700 0,09
tynk cem-wap 0,020 1,000 0,02

Rsi+Rse 0,26
0,39 U = 2,58

wylewka 0,050 1,000 0,05
płyta pilśniowa 0,030 0,050 0,60
chudy beton 0,100 1,050 0,10
podsypka piaskowa 0,300 0,400 0,75

Rg opór równoważny 2,00
3,50 U = 0,29

wylewka 0,050 1,000 0,05
płyta pilśniowa 0,030 0,050 0,60
żelbet 0,140 1,700 0,08
tynk cem-wap 0,010 1,000 0,01

Rsi+Rse 0,34
1,08 U = 0,92

wylewka 0,050 1,000 0,05
płyta pilśniowa 0,030 0,050 0,60
żelbet 0,140 1,700 0,08
tynk cem-wap 0,010 1,000 0,01

Rsi+Rse 0,20
0,94 U= 1,06

*) Z uwagi na zawilgocenie i zgniecenia wełny, grubość izolacji redukuje się o połowę.

strop poddasza3

Nr typ Opis warstw

2b
strop nad 
piwnicą

2a

1b

1c
ściana 

wewnętrzna (do 
poddasza)

1a

podłoga w 
piwnicy

U, ∆U, UK

W/m2*K

ściany 
zewnętrzne 

piwnic

ściany 
zewnętrzne 
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Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego 

Lp. Pomieszczenia
Liczba pomieszcze ń,  

lub kubatura m 3

Norma, m 3/h 
lub krotno ść 
wymian h -1

Stumie ń powietrza 
wentylacjynego, 

m3/h
1 2 3 4 5

1 Razem budynek 2 923 0,50 1462

1462

Ψ = 1462

Razem budynek 

Ogółem
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kotłownia 
lokalna

1.
ηg

2.

ηd

3.

ηe

4. 

ηs

5.

wt

6.

wd

7. 100%

8.

9.

Określenie poszczególnych sprawno ści systemów 
grzewczych i procentowego udziału żródeł ciepła

Sprawno ść wytwarzania
0,98

Sprawno ść przesyłania 
0,90

Sprawno ść regulacji
0,88

Sprawno ść akumulacji
1,00

Sprawno ść instalacji 
0,78

η = ηw * ηp * ηr * ηe

Przerwa na ogrzewanie w okresie 
tygodnia 1,00

Przerwa na ogrzewanie w ci ągu 
doby 1,00

procentowy udział źródeł ciepła

zapotrzebowanie
659,43

ciepła Q H   GJ/a

zapotrzebowanie
849,61

ciepła Q H*wd*w t/η  GJ/a

SUMA = 849,61
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Załącznik nr 4

Kwh/rok

1 Vwi = 1,6
dm3/ 
m2*doba

2 Af = 1 179 m2

3 tUZ= 365 doby

4 kR= 0,90 -

5 cw= 4,19 kJ/(kg*K)

6 ρw= 1 000,00 kg/m³

7 θcw= 55 °C

8 θo= 10,00 °C

Qw,nd = 32 447,61 kWh/rok

Qw,nd = 116,81 GJ

10 ηw, tot = ηg *ηd * ηs * ηe = 0,61 -

11 52 811,86 kWh/rok

190,12 GJ

12 Vdsred=Li*Vcw= m3/d

13 Vhsred=Vdsred/18= m3/h

14 GJ/m3

15  qcw=Vhsred*Qcwj*kt*Nh*278= kW

16 Vcw=Vdsred*328,5= m3

17 31 687,12 zł

18 Vcw*8,0 = zł

19 zł

20 zł/m3

podgrzewacze el.
Sprawno ść wytwarzania ηg= 0,96

Sprawno ść przesyłu (dystrybucji) ηd= 0,80

Sprawno ść akmulacji ηs= 0,80

Sprawno ść wykorzystania ηe= 1,00
Udział źróła 1,00

Nh=

Qw,nd = Vwi * Af * cw * ρw *(θcw -θo) * kR * tUZ/(1000*3600)

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc ciepln ą na potrzeby przygotwania ciepłej wody u żytkowej w 
stanie istniej ącym

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą
wodę dla 1 użytkownika 

Powierzchnia użytkowa

Czas użytkowania

mnożnik korekcyjny

ciepło właściwe wody

gęstość wody 

temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym

temperatura wody zimnej

9 Zapotrzebowanie na cieplo użytkowe

Sprawność instalacji c.w.u.

Roczne zapotrzebowanie na energie końcową QK,W = QW, nd/ηw, tot =

Średnie dobowe zapotrzebowanie cwu w budynku

Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu

Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzanie 1 m3 

wody                                                                                                                         
Qcwj=cw*p*(θcw-θo)/(ηg*ηd)= 

Współczynnik nierównomierno ści 

Max. moc cieplna 

Roczne zużycie cwu

Koszt przygotowanie cwu

Koszt wody zimnej przy cenie 8,0 zł

Sumaryczny koszt roczny cwu

Średni koszt 1 m3 cwu

3,33

1,88592

0,10

0,25

20,40

688,4

5 507,00

37 194,12

54,03
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Załącznik nr 5

mocy cieplnej, kW ciepła Q H, GJ/a

43,16 199,82

43,42 201,86

43,58 205,52

50,05 256,76

76,72 475,61

91,39 602,09

97,93 659,43

Moc cieplna obiczona wg. Normy PN - EN 12831:2006

Zapotrzebowanie na ciepło obliczona wg. Normy PN-EN ISO 13790:2009

6

2

stan istniej ący

Wyniki zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie wykonane przy pomocy programu 
AUDYTOR OZC 6.8 PRO

Wariant 
Zapotrzebowanie

1

3

4

5
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Załącznik 6

Wartość Jednostka
Umocowany -
wschodnia i 
zachodnia

-

32,0 °
250 W
10 szt

1,64 m2

2,50 kW
15,3% -

-40   ÷   +85 °C
16 m²

Falownik

Wartość Jednostka
98,0% -

2,5 kW

Obliczenia energetyczne

Miesiąc

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
SUMA

2 474,7 kWh/rok 8,9 GJ/rok

Oszczędność energii dzi ęki zastosowaniu instalacji PV: 2 474,7 kWh/rok
Oszczędność kosztów dzi ęki zastosowaniu instalacji PV: 1 361,09 zł/rok

16 500,00 zł
12,1 lata

0,832 ton CO 2/MWh
2,058 ton CO 2/rok

SPBT

73,773
57,456
2 474,71

Wskaźnik emisji CO 2

Roczna oszczedno ść emisji CO 2

* Wielkość miesięcznego promieniowania słonecznego dla stacji meteorologicznej w Katowicach; panele PV usytuowanie w połowie na stronie 

zachodniej i w połowie na stronie wschodniej; nachylone pod kątem 30o 

Roczna ilo ść wyprodukowanej energii elektrycznej 
w ogniwach PV:

Nakłady inwestycyjne, brutto

379,261
346,097
387,088
306,356
227,366
134,561

Moc falownika

Ilość energii 
wyprodukowanej, 

kWh/m-c
65,137
85,365

159,619
252,629

Całkowita moc ogniw
Sprawność
Temperatura pracy ogniwa 
Powierzchnia paneli PV

Parametr
Sprawność falownika

Ogniwa fotowoltaiczne

Jednostkowa moc ogniwa
Ilość ogniw:
Powierzchnia 1 panela PV

Ocena opłacalno ści przedsi ęwzięcia polegaj ącego na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii wytwarzaj ących energi ę elektryczn ą – 
instalacja paneli fotowoltaicznych.

Nachylenie

Parametr
System śledzący słońce

Orientacja
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Adres budynku: ulica: Chemików 139
kod: 43-150 miejscowość: Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
województwo: ślaskie

Wykonawca audytu: imię i nazwisko : Maciej Muzyczuk
tytuł zawodowy: mgr inż., certyfikator energetyczny

nr wpisu do rejestru 9901

PODSUMOWANIE AUDYTU

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pt. 

"Termomodernizacja budynku socjalnego i Domu dziennego pobytu
 osób starszych w Bieruniu przy ul. Chemików 139"



ogrzewanie i 
wentylacja

ciepła woda 
użytkowa

chłodzenie
oświetlenie 
wbudowane

energia pomocnicza suma [kWh] suma [GJ]

-                      -                  

236 002,8 236 002,78         849,61          

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

52 811,1 52 811,11          190,12          

-                      -                  

WO jedn. WO
WE CO2, kg/GJ; 

kg/kWh
 E CO2 B', m3; kg TSP jedn. TSP  E PM10 

0,0404 GJ/kg 77,4000 0,0000 0,0000 0,0004 kg/kg 0,0000

0,0363 GJ/m3 56,1000 47663,1210 23405,2342 0,0000 kg/m3 0,0081

0,0473 GJ/kg 63,1000 0,0000 0,0000 0,0005 kg/GJ 0,0000

0,0227 GJ/kg 94,7200 0,0000 0,0000 0,0050 kg/kg 0,0000

0,0081 GJ/kg 104,1200 0,0000 0,0000 0,0050 kg/kg 0,0000

0,0156 GJ/kg 112,0000 0,0000 0,0000 0,0011 kg/kg 0,0000

0,0000 - 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 0,0000

0,0218 GJ/kg 92,3000 0,0000 0,0000 0,0050 kg/kg 0,0000

0,0000 - 0,7980 42143,2667 0,0000 0,0001 kg/kWh 3,2743

0,0000 - 0,7980 0,0000 0,0000 0,0001 - 0,0000

89 806,39             3,2824          

288 813,89         
418 036,39         

1 178,70            
354,66               
89,81                 

0,0032824          

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] budynku przed modernizacją

Energia elektryczna 
wyprodukowana w miejscu , w 
tym z OZE, zużyta na potrzeby 
budynku (podawać ze znakiem 
minus) 

Nośnik energii

Gaz płynny

Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp  [kWh/rok]

Ciepło sieciowe
z ciepłowni

Węgiel kamienny

Energia elektryczna na potrzeby 
budynku z sieci 
elektroenergetycznej 

Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk  [kWh/rok]

Węgiel brunatny

Gaz ziemny

Inny (instalacja solarna)
Dla OZE  podawać ze znakiem 
minus

  Biomasa 

Olej opałowy

Nośnik energii

Emisja CO2 [Mg/rok]
Emisja PM10 [Mg/rok]

Węgiel brunatny

Powierzchnia użytkowa budynku
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/m2*a]

SUMA:

Obliczenia emisji CO2 i PM10 dla stanu przed modernizacją

  Biomasa 

Inny

Ciepło sieciowe
z ciepłowni

Energia elektryczna na potrzeby 
budynku z sieci 
elektroenergetycznej 
Energia elektryczna 
wyprodukowana w miejscu , w 
tym z OZE, zużyta na potrzeby 
budynku

Olej opałowy

Gaz ziemny

Gaz płynny

Węgiel kamienny



ogrzewanie i 
wentylacja

ciepła woda 
użytkowa

chłodzenie
oświetlenie 
wbudowane

energia pomocnicza suma [kWh] suma [GJ]

-                      -                  

71 513,9 71 513,89          257,45          

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

-                      -                  

52 811,1 52 811,11          190,12          

-2 474,7 2 474,71 -           8,91 -              

WO jedn. WO
WE CO2, kg/GJ; 

kg/kWh
 E CO2 B', m3; kg TSP jedn. TSP  E PM10 

0,0404 GJ/kg 77,4000 0,0000 0,0000 0,0004 kg/kg 0,0000

0,0363 GJ/m3 56,1000 14442,9450 7092,2865 0,0000 kg/m3 0,0025

0,0473 GJ/kg 63,1000 0,0000 0,0000 0,0005 kg/GJ 0,0000

0,0227 GJ/kg 94,7200 0,0000 0,0000 0,0050 kg/kg 0,0000

0,0081 GJ/kg 104,1200 0,0000 0,0000 0,0050 kg/kg 0,0000

0,0156 GJ/kg 112,0000 0,0000 0,0000 0,0011 kg/kg 0,0000

0,0000 - 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - 0,0000

0,0218 GJ/kg 92,3000 0,0000 0,0000 0,0050 kg/kg 0,0000

0,0000 - 0,7980 42143,2667 0,0000 0,0001 kg/kWh 3,2743

0,0000 - 0,7980 -7,1093 0,0000 0,0001 - -0,1534

56 579,10             3,1233          

121 850,29         
229 674,48         

1 178,70            
194,85               
56,58                 

0,0031233          

Ciepło sieciowe
z ciepłowni

Energia elektryczna na potrzeby 
budynku z sieci 
elektroenergetycznej 

Węgiel brunatny

  Biomasa 

Inny (instalacja solarna)
Dla OZE  podawać ze znakiem 
minus

Gaz ziemny

Gaz płynny

Węgiel kamienny

Nośnik energii

Olej opałowy

Energia elektryczna na potrzeby 
budynku z sieci 
elektroenergetycznej 

Energia elektryczna 
wyprodukowana w miejscu , w 
tym z OZE, zużyta na potrzeby 
budynku (podawać ze znakiem 
minus) 

Powierzchnia użytkowa budynku
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/m2*a]

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową Qk [kWh /(rok)] budynku po modernizacji

SUMA:

Węgiel kamienny

Węgiel brunatny

  Biomasa 

Inny (instalacja solarna)
Dla OZE  podawać ze znakiem 
minus

Ciepło sieciowe
z ciepłowni

Emisja CO2 [Mg/rok]
Emisja PM10 [Mg/rok]

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla oraz kaloryczność przyjęto na podstawie "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach 
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017", KOBIZE, Warszawa, grudzień 2016

Wskaźniki emisji pozostałych zanieczyszczeń przyjęto na podstawie "Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw - kotły o mocy cieplnej do 5 MW", KOBIZE, 
Warszawa, styczeń 2015

Wskaźniki emisji dla energii elektrycznej przyjęto na podstawie "Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOX, CO i Pyłu całkowitego dla energii elektrycznej", KOBIZE, Warszawa, 
luty 2017. Przyjęto wartość podawaną dla odbiorcy końcowego.

Energia elektryczna 
wyprodukowana w miejscu , w 
tym z OZE, zużyta na potrzeby 
budynku (podawać ze znakiem 
minus) 

Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię końcową Qk  [kWh/rok]
Łącznie zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną Qp  [kWh/rok]

Nośnik energii

Olej opałowy

Gaz ziemny

Gaz płynny

Obliczenia emisji CO2 i PM10 dla stanu po modernizacji



1. tony równoważnika CO2

89,81                     56,58                     33,23                     37,00                     

2. szt.

-                          10,00                     10,00                     100,00                  

3. szt.

-                          -                          -                          -                          

4. szt.

-                          -                          -                          -                          

5. szt.

-                          -                          -                          -                          

6. szt.

7. gospodarstwo domowe

8. szt. 

9. m²

10. t/r

0,003282434       0,003123325       0,000159109       4,85                       

11. MWh/rok

-                          -                          -                          -                          

12. GJ/rok

849,61                  257,45                  592,16                  69,70                     

13. GJ/rok

849,61                  257,45                  592,16                  69,70                     

14. kWh/rok

418 036,39           229 674,48           188 361,91           45,06                     

15. MWhe/rok

-                          2,47 -                      2,47                       100,00                  

16. MWht/rok

-                          2,47 -                      2,47                       100,00                  

17. MWht/rok

-                          -                          -                          -                          

18. MWht/rok

-                          -                          -                          -                          

19. MWe

-                          0,0025                  0,0025                  100,00                  

20. MWt

-                          -                          -                          -                          

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych

Stan istniejącyL.p. Jednostka miaryNazwa wskaźnika

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE

Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą 
zużycia energii

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 
termomodernizacji

Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE

Produkcja energii cieplnej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych

1,00                                                                                                                                        

22,00                                                                                                                                     

-                                                                                                                                           

1 178,70                                                                                                                                

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej 
w budynkach publicznych

Stopień redukcji PM10

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektu

Stan docelowy Zmiana Zmiana %
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