
Zakres prac budowalnych związanych z realizacją projektu pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.” 

(NFOSiGW-DRO.51.20.2016) 

 

1) Zadanie 1. 

Docieplenie stropodachu nad pomieszczeniami biurowymi. 

Cel: ograniczenie strat ciepła poprzez analizowaną przegrodę.  

Założenia wyjściowe: docieplenie będzie wykonane w technologii "blow-in". Polega ona 

na wdmuchiwaniu luźnych włókien termoizolacji przy pomocy sprężonego powietrza 

specjalistycznym agregatem ustawionym na zewnątrz przestrzeni wentylowanej. Warstwa 

termoizolacyjna – wełna mineralna o maksymalnej wartości współczynnika przewodzenia 

ciepła 0,039 W/(m*K). Wykonanie usprawnienia polega na wykonaniu otworów w pokryciu 

dachu i płytach panwiowych w celu wprowadzenia materiału izolacyjnego oraz dostępu 

personelu do ułożenia granulatu warstwą o wymaganej grubości w miejscach o utrudnionym 

dostępie. 

Powierzchnia wyliczona na potrzeby kosztów usprawnienia 616,19m
2
 

Grubość ocieplenia 18cm 

Współczynnik przenikania ciepła przegrody 0,18 W/(m
2
K) 

 

2) Zadanie 2.  

Wymiana fasady pięter II-XV. 

Cel: ograniczenie strat ciepła przez przenikanie poprzez fasadę.  

Założenia wyjściowe: po modernizacji budynku, od II piętra przegrodę stanowić będzie fasada 

zrealizowana w oparciu o aluminiowy system słupowo-ryglowy. Konstrukcja nośna 

nowoprojektowanej ściany osłonowej składać się będzie z pionowych oraz poziomych profili 

o przekroju skrzynkowym i będzie usytuowana po jej wewnętrznej stronie. Szyby i inne 

materiały wypełniające mocowane będą do konstrukcji nośnej za pomocą aluminiowych 

listew dociskowych (w poziomie) oraz aluminiowych profili dociskowych (w pionie). Szkielet 

aluminiowy, mocowany do stropów poszczególnych kondygnacji, będzie wypełniony dwoma 

rodzajami szkła – w zależności od kierunku świata na jaki jest zorientowana – o różnym 

stopniu przepuszczalności światła oraz energii słonecznej oraz nieprzeziernych pasów 

międzyokiennych. 

Usprawnienie polega na wymianie wszystkich elementów systemu fasadowego łącznie 

z elementami nośnymi i zastąpienie nowa fasadą w oparciu o aluminiowy system słupowo – 

ryglowy. Zakres robót obejmuje roboty budowlane konieczne ze względów technologicznych 

tj. wykonanie niezbędnych wzmocnień konstrukcji budynku (pod montaż fasady, wykonanie, 

montaż i malowanie elementów wsporczych nowej fasady, odtworzenie warstw 

wykończeniowych sufitów w części pomieszczeń przy wymienianej fasadzie, naprawa 

i malowanie części powierzchni ścian przy fasadzie, utylizacja odpadów powstałych w trakcie 

prac, odtworzenie elementów instalacji elektrycznej i odgromowej budynku. 

Elewacja w systemie fasadowym składa się z: 

 elementów nieprzeziernych, 
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 elementów przeziernych – stolarka aluminiowa (elementy otwieralne uchylne oraz 

elementy nieuchylne). 

Powierzchnia całkowita elewacji 6731,40m
2
 

Powierzchnia elementów nieprzeziernych 3459,12m
2
 

Powierzchnia elementów przeziernych 3272,28m
2
 

Współczynnik przenikania ciepła elementów nieprzeziernych 0,90 W/(m
2
K) 

Współczynnik przenikania ciepła elementów przeziernych 0,23 W/(m
2
K) 

 

3) Zadanie nr 3  

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła pięter II-XV. 

Cel: ograniczenie strat ciepła na wentylację.  

W ramach modernizacji na piętrach II-XV budynku zastosowana będzie wentylacja 

mechaniczna z odzyskiem ciepła. Powietrze świeże uzdatnione w centralach wentylacyjnych 

z odzyskiem ciepła będzie nawiewane do pomieszczeń poprzez instalację kanałów 

wentylacyjnych. Uzdatnienie polegało będzie na filtracji, odzysku ciepła, ogrzewaniu lub 

schłodzeniu oraz ewentualnie nawilżaniu. Planowane jest wykonanie niezależnych układów 

wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych dla grup pomieszczeń. 

Zakres prac przy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje poza 

wymianą i montażem nowych elementów instalacji zgodnie z projektem budowlanym 

tj. central wentylacyjnych wraz z osprzętem, nagrzewnic, kanałów rozprowadzających 

powietrze itd. wykonanie dodatkowych robót budowlanych, koniecznych do wykonania 

usprawnienia tj.: wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pod nowe urządzenia systemu 

instalacji wentylacyjnej wraz z koniecznymi wzmocnieniami, rozebranie i odtworzenie 

pokrycia papowego stropodachu wraz z płytami panwiowymi w celu montażu urządzeń 

wentylacyjnych do konstrukcji budynku, odtworzenie instalacji odgromowej w miejscu 

prowadzenia robót instalacyjnych, odtworzenie obróbek blacharskich wraz z zabezpieczeniem 

dachu przed możliwością zawilgocenia, naprawy lokalnych uszkodzeń powstałych 

w pomieszczeniach przy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzenie 

niezbędnych badań i odbiorów w celu dopuszczenia instalacji do eksploatacji. 

Część wentylacji mechanicznej w budynku została już wykonana. Do wykonania pozostały 

dwa niezależne układy wentylacyjne nawiewno – wywiewne dla pomieszczeń biurowych 

(segment południowy i północny) – zespoły wentylacyjne N1-W1 oraz N2-W2. 

 

 

Zestawienie elementów związanych z budową systemu wentylacji mechanicznej w budynku: 

Układ wentylacyjny N1 

1 Przewody wentylacyjne 

2 Centrala nawiewno – wywiewna N1W1 wraz z automatyką 

3 Nawilżacz parowy 

4 

Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z wełny mineralnej, klapy 

przeciwpożarowe, płaszcze z blachy stalowej, kanały elastyczne, tłumik 

kanałowy, przepustnice prostokątne 
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Układ  wentylacyjny N2 

1 Przewody wentylacyjne 

2 Centrala nawiewno – wywiewna N2W2 wraz z automatyką 

3 Nawilżacz parowy 

4 

Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z wełny mineralnej, klapy 

przeciwpożarowe, płaszcze z blachy stalowej, kanały elastyczne, tłumik 

kanałowy, przepustnice prostokątne 

Układ wentylacyjny W1 

1 Przewody wentylacyjne 

2 

Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z wełny mineralnej, klapy 

przeciwpożarowe, płaszcze z blachy stalowej, kanały elastyczne, tłumik 

kanałowy, przepustnice prostokątne 

Układ wentylacyjny W2 

1 Przewody wentylacyjne 

2 

Anemostaty, kratki wentylacyjne, przepustnice, maty z wełny mineralnej, klapy 

przeciwpożarowe, płaszcze z blachy stalowej, kanały elastyczne, tłumik 

kanałowy, przepustnice prostokątne 

Roboty pozostałe 

1 Rozruch i regulacja instalacji, uszczelnienie klap ppoż. masami ppoż.  

Instalacja ciepła technologicznego 

Roboty pozostałe związane z montażem na dachu central wentylacyjnych 

1 Rozbiórka pokrycia z papy 

2 
Demontaż i ponowny montaż płyt dachowych panwiowych             (50%) z 

wymianą 20% płyt 

3 Żelbetowe wylewki grubości 8 cm 

4 Przygotowanie i montaż zbrojenia 

5 Wykonanie i montaż elementów wsporczych pod urządzenia wentylacyjne 

6 Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowych 

7 Pokrycie części dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo 

8 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji 

9 Malowanie dwukrotne konstrukcji wsporczej pod urządzenia 

10 Instalacja piorunochronna 

 

4) Zadanie nr 4  

Zmiana źródła ciepła c.w.u. 

Dostarczenie ciepła do układu przygotowania ciepłej wody użytkowej z pętli wodnej 

w okresie letnim i przejściowym, co stanowi formę odzysku ciepła z budynku a tym samym 

1 stopień dogrzewu.   

Do parametrów użytkowych projektuje się dogrzew za pomocą wymiennika w węźle 

cieplnym zasilanego z sieci miejskiej pompy ciepła układu grzewczo-chłodzącego; 
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5) Zadnie nr 5  

Modernizacja systemu grzewczego 

 – pętla – wodna urządzenia freon – woda w tym:                                                                                                              

• montaż systemu VRF opartego na rewersyjnych pompach ciepła woda ( pętla ) – freon 

– wybudowanie systemu grzewczo-chłodzącego, opartego na systemie pomp ciepła, 

które będą zasilać klimakonwektory zamontowane w pomieszczeniach. System jest 

rozwinięciem systemu VRF, z tym, że główne jednostki zewnętrzne 

chłodzone/ogrzewane są wodą z pętli wodnej a jednostki wewnętrzne zasilane instalacją 

freonową. Aby system działał sprawnie konieczne jest wybudowanie wewnętrznej pętli 

wodnej z drycoolerami, pompami obiegowymi i dogrzewem z węzła ciepła. Zakres prac 

obejmuje montaż kompletnej instalacji klimatyzacji oraz roboty budowlane polegające 

na przeróbkach instalacji elektrycznej koniecznych do podłączenia urządzeń 

chłodzących, wykonaniu niezbędnych przeróbek budowlanych w celu wmontowania 

urządzeń, rozprowadzenia przewodów instalacji wodnej oraz freonowej, a także 

wyposażenie w system zarządzania BMS wraz ze sterownikami i czujnikami;  

• wykorzystanie klimakonwektorów ( jednostek wewnętrznych VRF ) do celów 

grzewczych – likwidacja grzejników w pomieszczeniach, w których zamontowane będą 

klimakonwektory; wykorzystanie systemu grzewczo-chłodzącego do ogrzewania 

pomieszczeń.  

Całość pozwala na swobodne przekazywanie nadmiaru ciepła z dowolnej części budynku do 

części wymagającej ogrzewania. Wpływa to na wysoką efektywność energetyczną w trybie 

grzania i chłodzenia niezależnie od warunków zewnętrznych. System oparty na pracy 

sprężarek inwertorowych z wtryskiem par czynnika chłodniczego umożliwia dwustopniowy 

odzysk ciepła zarówno w układzie chłodniczym, jak i pętli wodnej. System pętli wodnej 

z jednostkami wewnętrznymi wyposażonymi w pompy ciepła glikol/freon. Główne urządzenia 

w postaci pomp ciepła oparte są na zasadzie obiegu chłodniczego wykorzystywanego 

w układach sprężarkowych. Czynnikiem roboczym w układzie jest freon R410A – 

ekologiczny dla środowiska. W porównaniu do klasycznych systemów VRF w jednostkach 

skraplających wymiennik freon/powietrze oraz wentylator został zastąpiony wymiennikiem 

płytowym freon/woda. Woda jako czynnik roboczy w instalacji chłodzącej lub dostarczającej 

ciepło do jednostki skraplającej. Na powierzchni biurowej zostały dobrane parowniki 

kasetowe (klimakonwektory) z czterostronnym nawiewem powietrza uzdatnionego do 

pomieszczenia. Będą one mogły ogrzewać lub chłodzić pomieszczenie. Na ciągach 

komunikacyjnych przewidziano rozdzielacze, dzięki którym każda z jednostek wewnętrznych 

może realizować dowolny tryb pracy grzanie lub chłodzenie; 

 

 

Projekt systemu grzewczego zestawienie urządzeń 

1 Rewersyjne pompy ciepła VRF glikol 35%/woda 32 Szt. 

2 DRYCOOLERY pętli wodnej - adiabatyczne 3 Szt. 
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3 DRYCOOLERY pętli wodnej - podkonstrukcje 3 komplety 

4 Jednostki wewnętrzne -  kasety  ~480 Szt. 

5 Rozdzielacze freonowe  98 Szt. 

6 AUTOMATYKA podstawowa VRF 1 komplet 

7 BMS BAC NET 1 komplet 

8 Rury miedziane freon - różne średnice  9700 mb 

9 Główna pętla wodna + armatura  300 mb 

10 Wymienniki płytowe pętli wodnej 2 Szt. 

11 Pompy główne pętla wodna  2 Szt. 

12 Urządzenia pomocnicze 1 komplet 

 

 

6) Zadnie nr 6  

Zastosowanie oświetlenia LED  

– wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, na klatkach schodowych oraz 

w pomieszczeniach technicznych (wraz z instalacją) na energooszczędne oświetlenie LED. 

Ilość opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany: 1579 szt., 

 

 


