
 

1 

 

 

PROGRAM FUNKCYJNO - UŻYTKOWY 

SPIS TREŚCI 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Charakterystyczne parametry wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania 

3. Uwarunkowania dot. dokumentacji w zakresie przyłączy sieci ciepłowniczej 

4. Zawartość oraz kompletacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przyłączy 

ciepłowniczych 

5. Uwarunkowania dot. dokumentacji w zakresie węzłów cieplnych 

6. Zawartość oraz kompletacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie węzłów cieplnych 

7. Uwagi końcowe 

8. Załączniki. 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Prace realizowane są z dofinasowania z NFOŚiGW umowa nr  POIS.01.05.00-00-0023/18-00 

„Budowa wysokoparametrowych przyłączy sieci cieplnej i indywidualnych węzłów cieplnych dla 

budynków przy ul. Kraszewskiego, Słowackiego w Puławach” 

 

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja sieci cieplnej i budowa węzłów indywidualnych dla budynków przy 
ul. Słowackiego, Kraszewskiego w Puławach” 

 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi przebudowa osiedlowej sieci cieplnej na wysokoparametrową oraz 

wykonanie indywidualnych węzłów cieplnych przygotowania c.o. i c.w. dla poszczególnych budynków lub 

ich części. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz formalno-

prawnej w zakresie kompletnych dokumentacji projektowych (dla przebudowy przyłączy projekt 

budowlany i wykonawczy oprawione w oddzielnych tomach). Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 

na wysokoparametrową do budynków przy ul. Słowackiego 20 i 22 oraz Kraszewskiego 5 i 7 w Puławach i 

opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla węzłów cieplnych (należy opracować projekty 

budowlano – wykonawcze odrębnie w tomach dla każdego z węzła) dla budynków lub ich części zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Nr TP-0106/2021/3649 z dn. 16.06.2021. A także sprawowanie nadzoru 

autorskiego w trakcie wykonawstwa przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy 

2. Charakterystyczne parametry wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania. 

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202 

z późn. zm.) dokumentacje projektowe winny być opracowane przez projektantów posiadających uprawnienia 

budowlane (do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci), które mogą pełnić samodzielną 

funkcję techniczną w budownictwie w zakresie projektowania, sprawdzania i sprawowaniu nadzoru 

autorskiego na podstawie wpisu do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 12 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r„ poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, tj. ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach 
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 

r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) i legitymujących się przynależnością do izby samorządowej, w formie określonej w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w oparciu o program funkcjonalno-

użytkowy (tekst jednolity - Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

10.05.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Przyjęte w dokumentacji projektowej oraz formalno-prawnej rozwiązania techniczne muszą być 

uzasadnione ekonomicznie oraz winny spełniać warunki i wymagania polskich norm (np. PN-EN 13941) oraz 

ustaw, m. in: 

1) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2018 poz.1202 

z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799), 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. 2018, poz.992),  

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U 2017 poz.2222 z późn. zm.),  

5) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025),  

6) Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 r, poz. 831), 

a także uwzględniać aktualne wymagania techniczne oraz umożliwiać wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z: 

- Specyfikacją techniczną OPEC Sp. z o.o. w Puławach dla zespołów rurowych i kształtek 

preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczu z 

polietylenu, 

- Warunkami technicznymi wydanymi przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach 

Dokumentacja projektowa i formalno-prawna winny być kompletowane oddzielnie. Dla potrzeb 

identyfikacji, każdy egzemplarz dokumentacji projektowej, oprócz danych adresowych - w prawym 

górnym rogu strony tytułowej winien być oznaczony numerem umowy z NFOŚiGW                                     

POIS.01.05.00-00-0023/18-00. 

Dokumentacja projektowa oraz formalno - prawna będzie stanowiła podstawę do opisu 

przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonawstwo robót prowadzonym 

w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych i przepisy wewnętrzne OPEC Sp. z o.o. w Puławach, dlatego 

powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zarówno pod względem technicznym 

jak i prawnym, to jest: 

a) zawierać wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne (lokalizacji inwestycji celu publicznego 

lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, itp.) niezbędne do realizacji 

ww. zadań. 

UWAGA WAŻNE: 

Przy składaniu wniosku o wydanie ww. decyzji, gdzie Wykonawca będzie określał granice terenu objętego 

wnioskiem, należy uwzględnić niezbędny teren biorąc pod uwagę granice działek, przyszły pas frontu robót 

oraz ewentualne korekty trasy sieci wynikające z potrzeb na etapie projektowania. 

b) zawierać wszystkie wymagane rozwiązania techniczne podstawowe oraz branżowe (w tym 

także w zakresie konstrukcji urządzeń towarzyszących, jak: komory, kanały, studnie 

odwadniające i odpowietrzające, przekładki uzbrojenia), 

c) w zależności od potrzeb zawierać zatwierdzone projekty odtworzenia nawierzchni i projekty 

czasowej organizacji ruchu, inwentaryzacje zieleni, decyzje dot. wycinki lub przesadzenia 

drzew i krzewów oraz projekty nasadzeń kompensacyjnych i inne niezbędne dla potrzeb 

realizacji przedmiotu zamówienia, 



 

3 

 

UWAGA WAŻNE: 

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem, właściwym do wystąpienia o uzyskanie decyzji w ww. 

sprawie należy do kompetencji właściciela działki, wykonawca będzie obowiązany do pośredniczenia w 

spisaniu odpowiedniego porozumienia (właściciel - OPEC Sp. z o.o. w Puławach) w tej sprawie. 

d) zawierać wszystkie wymagane zgody i oświadczenia właścicieli nieruchomości, 

e) zawierać oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. 2017poz. 1332 z późn. zm.), 

f) zawierać kserokopię uprawnień projektantów; zaświadczenia projektantów o przynależności do 

izby samorządu zawodowego z datą ważności aktualną dla sporządzania projektu, 

g) być w stanie gotowym i umożliwiającym niezwłoczne rozpoczęcie realizacji budowy (przebudowy) 

przedmiotowych przyłączy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzone 

zgłoszeniami.  

h) projekty branżowe muszą być opracowane przez projektantów posiadających odpowiednie 

uprawnienia 

3. Uwarunkowania dot. dokumentacji w zakresie przyłączy ciepłowniczych. 

a) Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego tj. 

24.06.2021r. lub 29.06.2021r. W celu umówienia godziny wizji lokalnej należy skontaktować się 

telefonicznie z Panem Stanisławem Rydzem- Głównym inżynierem tel. 81 450 2031.  

Z przeprowadzonej wizji lokalnej należy sporządzić protokół zgodny z Załącznikiem Nr 8 do SWZ 

b) Wykonawca zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Przed 

złożeniem wniosku o uzgodnienie w Zespole Koordynacji Projektowej i docelowym wykonaniem 

dokumentacji projektowej oraz formalnoprawnej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji wstępny plan rozwiązań projektowych w zakresie trasy przyłączy, zaworów 

odcinających i/lub komór ze wskazaniem przebiegu trasy na mapie. 

c) Po otrzymaniu akceptacji ww. planu, należy zaprojektować przyłącza sieci cieplnej wraz z 

urządzeniami towarzyszącymi z maksymalną ochroną zieleni z uwzględnieniem ewentualnego 

zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew i krzewów, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych dla  SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH (załącznik nr 1 do Programu Funkcyjno – 

Użytkowego)  określonych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

d) Przedstawić ilość i zakres demontażu istniejących sieci ciepłowniczych - jeśli wystąpi taka 

konieczność.  

e) Trasę przyłączy sieci ciepłowniczej należy uzgodnić w Zespole d/s Koordynacji Dokumentacji 

Projektowej, łącznie z urządzeniami towarzyszącymi, po uprzednim uzgodnieniu w OPEC Sp. z 

o.o. w Puławach. 

f) Uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z decyzji, uzgodnień i zgód uzyskanych na etapie 

projektowania. 

4. Zawartość oraz kompletacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie przyłączy 

ciepłowniczych 
Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

a) opis techniczny 

b) część graficzną, w tym: projekt zagospodarowania (sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych), profile, schemat montażowy (z numeracją rur i kształtek - zgodną z wykazem 

materiałów oraz odrębną numerację złącz), schemat instalacji sygnalizacyjnej systemu 

rezystancyjnego kompatybilny ze schematami systemu typu Brandes, rysunki detali, a także rzuty, 

przekroje i schematy komór, studni, obudów, itp. 
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c) wykaz materiałów (rur i elementów preizolowanych, armatury i urządzeń, rur ochronnych, 

manszet, elementów płóz oraz komór, studni i obudów wraz z wyposażeniem, materiałów 

nietypowych, a także elementów instalacji sygnalizacyjnej itp.). 

 
UWAGA WAŻNE: 

W zestawieniu materiałów - sporządzonym wg. wzoru 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Cechy 

charakterystyczne 
dz x g j.m. Ilość 

 ELEMENTY PREIZOLOWANE Alarm mm   

1 Rura prosta preizolowana dn/Dz=50/125 mm L=12,0 m 
z alarmem 

rezystancyjny 
60,3 X 2,9 szt. 2 

 ELEMENTY POMOCNICZE     

2 Taśma ostrzegawcza biało- zielona  szerokości 200 mm --- rolka 2 

 ELEMENTY DODATKOWE     

3 Zawór kulowy do spawania dn 50 mm PN 16 T=135C  Szt. 1 

 

należy określić szczegółowe wymagania techniczne i charakterystyczne parametry zaprojektowanych 

materiałów i urządzeń w zakresie umożliwiającym ich zakupienie lub zastosowanie materiałów (urządzeń) 

równoważnych - bez wskazania konkretnych nazw i ich producentów. Należy określić parametry, które 

stanowią o równoważności danych urządzeń. Zastosowane elementy muszą spełniać wymagania aktualnej 

normy EN-253:2015 dotyczące współczynnika przewodzenia ciepła izolacji PUR, jej gęstości i parametrów 

wytrzymałościowych na ścinanie i ściskanie na tej samej grupie próbek. 

d) kompletne projekty budowlane i wykonawcze (oprawione w oddzielnych tomach) technologii przyłączy 

wraz z niezbędnym uzbrojeniem (komory, studnie odwadniające, odpowietrzające, itp.) – 5 egz. + wersja 

elektroniczna (na płycie CD) – 1 egz. 

e) oryginał decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest wymagana), 

f) oryginalne protokoły i mapy uzgodnienia narady koordynacyjnej - 2 egz. 

g) wszystkie wymagane zgody i uzgodnienia, w tym: zgody właścicieli (lub wszystkich współwłaścicieli) 

terenów na udostępnienie terenu na budowę przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi - podpisane przez właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentacji właścicieli wraz 

z aktualnym dokumentem potwierdzającym ich prawa do składania oświadczeń woli w imieniu 

właścicieli, 

h) zgodę właścicieli lub współwłaścicieli terenów na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i 

krzewów kolidujących z projektowaną przebudową przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi wyrażoną przez właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentacji właścicieli, 

i) decyzję lokalizacyjną lub zgodę Zarządu Dróg Miejskich w Puławach (jeśli jest wymagana), 

j) uzgodnienie OPEC Sp.  z o.o. w Puławach projektu budowlanego i wykonawczego przyłączy sieci 

ciepłowniczej, 

k) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

l) ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz. 1126) 

m) przedmiar robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 poz. 1389). W kosztorysie uwzględnić koszty wykonania oraz 

demontażu zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew i krzewów (wersja papierowa 3 egz. + 1 na 

płycie CD) 

n) przekazanie kompletnej dokumentacji należy udokumentować protokolarnie z wykazem wszystkich 

przekazanych dokumentów. 

 

5. Uwarunkowania dot. dokumentacji w zakresie węzłów cieplnych 

a) Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie, zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej 

zweryfikuje bilans cieplny dla budynków dla potrzeb c.o. i c.w. na podstawie informacji o 

rzeczywistym zużyciu c.w. i faktycznego ocieplenia budynków uzyskanych u zarządców 

nieruchomości.  

b) Na podstawie punktu a) należy określić nowy wykres regulacyjny (indywidualny dla każdego 

węzła). 

c) Określić spadki temperatury w instalacji c.w. (na podstawie zweryfikowanego stanu zaizolowania 

przewodów c.w. w budynku). 

d) Na podstawie punku c) określić wymagane przepływy w instalacji cyrkulacji c.w.  

e) Uzgodnienie z OPEC Sp. z o.o. w Puławach założeń do projektów węzłów w tym wyniki obliczeń 

punktu a), b), c), d)  przedstawić schemat technologiczny węzła (bez doboru urządzeń), wielkość 

rezerw obliczeniowych: 

f) Uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z decyzji, uzgodnień i zgód uzyskanych na etapie 

projektowania. 

g) Wykonawca wystąpi do Starostwa Powiatowego w Puławach z zapytaniem czy przeprowadzenie 

robót związanych z montażem urządzeń indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach wraz z 

ich podłączeniem podlega procedurze uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy. 

 

6. Zawartość oraz kompletacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie węzłów cieplnych  
Dokumentacja projektowa winna zawierać: 
a) opis techniczny 

b) obliczenia w tym obliczenia doboru urządzeń węzła obliczenia hydrauliczne, Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewania wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 

wg obowiązującej normy, itp. 

c) wykaz materiałów (wymienników, automatyki, pomp, aramatury zabezpieczającej, armatury, 

wraz z wyposażeniem, materiałów nietypowych, itp.) – oznaczenie w wykazie musi zgadać się z 

oznaczeniem na schemacie w części rysunkowej. Należy określić szczegółowe wymagania 

techniczne i charakterystyczne parametry zaprojektowanych materiałów i urządzeń w zakresie 

umożliwiającym ich zakupienie lub zastosowanie materiałów (urządzeń) równoważnych - bez 

wskazania konkretnych nazw i ich producentów. Należy określić parametry, które stanowią o 

równoważności danych urządzeń.  

d) część rysunkowa musi zawierać co najmniej plan sytuacyjny, Schemat technologiczny węzła 

(oznaczenia zgodne z wykazem materiałów), fragment rzutu piwnic budynku z naniesionym 

usytuowaniem węzła w pomieszczeniu oraz podłączenia go do wymaganych instalacji budynku. 

e) kompletne projekty budowlano - wykonawcze (oprawione w oddzielnych tomach dla każdego z 

węzłów) – 5 egz. + wersja elektroniczna (na płycie CD) – 1 egz. 

f) umowy na udostępnienie terenu na montaż urządzeń węzłów członu c.o. - podpisane przez 
właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentacji właścicieli wraz z aktualnym dokumentem 
potwierdzającym ich prawa do składania oświadczeń woli w imieniu właścicieli – dostarcza OPEC 
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Sp. z o.o. w Puławach, 
g) towarzyszącymi wyrażoną przez właścicieli lub osoby upoważnione do reprezentacji właścicieli, 

h) uzgodnienie OPEC Sp. z o.o. w Puławach projektu budowlano – wykonawczego węzłów, 

i) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

j) ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, poz. 1126) 

k) przedmiar robót opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004 poz. 1389). W 

kosztorysie uwzględnić koszty wykonania oraz demontażu zabezpieczenia systemu korzeniowego 

drzew i krzewów (wersja papierowa 3 egz. + 1 na płycie CD) 

l) przekazanie kompletnej dokumentacji należy udokumentować protokolarnie z wykazem 

wszystkich przekazanych dokumentów. 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

a) Wymagane oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (art. 33 ust. 2 pkt. 2 Prawa budowlanego) do wniosku o zgłoszenie przyłączy - OPEC Sp. z 
o.o. w Puławach wystawi po przedłożeniu uzgodnionego projektu budowlanego oraz kompletu 
niezbędnych: uzgodnień, decyzji administracyjnych a także zgód właścicieli nieruchomości — 
wynikających z trasy przyłączy. 

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 
liczoną od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca jest obowiązany do sprawowania 
nadzoru autorskiego, tj. w zależności od potrzeb - do czynnego udziału projektantów (również na 
budowie) w rozwiązywaniu ewentualnych, nie przewidzianych lub nie ujętych w dokumentacji 
projektowej problemów technicznych - ujawnionych w trakcie realizacji przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem umowy lecz nie dłużej niż 3 lata liczone od daty przekazania dokumentacji. Wymagany 
czas reakcji projektanta na wezwanie - następny roboczy dzień w godz: od 800 do 1400 , od dnia 
pisemnego powiadomienia faksem lub e-mailem. 

c) Oferta winna obejmować łączną wycenę wynagrodzenia obejmującą koszty opracowania 
dokumentacji projektowej i formalno-prawnej oraz wszelkie inne koszty, w tym również związane ze 
sprawowaniem nadzoru autorskiego. 

 
8. Warunki techniczne Nasz znak: TP –  0106/2021/3649 z dnia 16.06.2021 

 


