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PRZEDMOWA
Raporty z Audytu Technicznego „Due Diligence”, szczegółowo
przedstawiające stan techniczny nieruchomości, cieszą się
coraz większą popularnością w całej Europie kontynentalnej.
Zainteresowanie takimi raportami przez instytucje finansowe,
inwestorów właścicieli i użytkowników nieruchomości wynika
z potrzeby lepszej identyfikacji i analizy ryzyk związanych
z kupnem i sprzedażą nieruchomości.
Dlatego ważnym jest, aby konsultanci budowlani i ich klienci rozumieli
kwestie omawiane w takich raportach i mieli zaufanie do procesu
przeprowadzenia audytu technicznego, który różni się w zależności
od kraju.
W niniejszym dokumencie zawarto nie tylko informacje istotne
dla całej Europy kontynentalnej, ale również ważne z lokalnego
punktu widzenia. Przedstawione wytyczne należy traktować bardziej
jako możliwy zakres usług, a nie wzór raportu. Wynika to z faktu,
że elementy raportu z Audytu mogą, ale nie muszą być wymagane
w poszczególnych krajach, mogą podlegać przepisom prawa
lub też dotyczyć jedynie wybranych specjalności.
Planem Grupy roboczej RICS Europe ds. „Due Diligence”
jest opracowanie wytycznych dla poszczególnych państw
w celu przedstawienia dodatkowego wyjaśnienia specyficznych
zagadnień prawnych obowiązujących w każdym kraju.
Jestem przekonany, że w nadchodzących latach niniejsze wytyczne
staną się nieodzownym narzędziem - zarówno dla firm konsultantów
działających na rynku nieruchomości, jak i dla ich klientów.

Z wyrazami szacunku,
Robert Mayhew FRICS
Zastępca Przewodniczącego RICS Europe
Wiceprezes RICS
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Niniejszy dokument to pierwsze wytyczne sporządzone przez RICS
Europe. Odzwierciedla on nasze zaangażowanie w rozpowszechnienie
i promowanie najlepszych praktyk w całej Europie kontynentalnej.
Dokument ten powstał na bazie zawodowej wiedzy członków RICS
z całego świata i jest świadectwem tego, jak ważne jest dzielenie się
wiedzą dla dobra ogółu.
Grupa robocza RICS Europe ds. Audytu Technicznego „Due Diligence”
zasługuje na wyróżnienie za wysiłki podjęte w związku z tworzeniem
tego wysoce profesjonalnego i przede wszystkim praktycznego
dokumentu.
Chciałabym podziękować za pracę:
Luciano Capaldo FRICS, przewodniczącemu grupy roboczej i przewodniczącemu
RICS Europe, Włochy
Jari Eno MRICS, Gleeds, Hiszpania
Glyn Evans MRICS, King Sturge, Czechy
Helen Evans MRICS, Turnbull Associés, Francja
Joan Gutes MRICS, CBRE, Hiszpania
Coby Hughes AssocRICS, Gleeds, Rumunia
Iain Leyden MRICS, King Sturge, Polska
Luca Licciardello, REAG, Hiszpania
Veronica Martin MRICS, ARES Building Solutions, Hiszpania
Bernd Rosoly MRICS, REAG GmbH, Niemcy
Federica Saccani MRICS, CB Richard Ellis, Włochy
Bert Sandberg MRICS, CB Richard Ellis, Holandia
oraz 18 krajowym grupom RICS w całej Europie.

Chcielibyśmy również wyrazić swoją wdzięczność RICS Oceania za
dostarczenie wstępnych wytycznych dla Audytu Technicznego „Due
Diligence”, na których RICS Europe oparł niniejszy dokument, a także
RICS Building Surveying Professional Group (Wielka Brytania) za
projekt wytycznych dot. Audytu Technicznego „Due Diligence” dla
Wielkiej Brytanii, na którym także częściowo bazują wytyczne RICS
Europe.
Na koniec składamy podziękowania Sandrine Bardouil MRICS
z Bośni i Hercegowiny za koordynację prac związanych
z opracowaniem Wytycznych.
Wierzymy, że niniejsze wytyczne okażą się bardzo przydatne.

Z poważaniem,

Liliane Van Cauwenbergh
RICS Europe Dyrektor Zarządzający
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„NINIEJSZE WYTYCZNE NIE OBEJMUJĄ INSPEKCJI NIERUCHOMOŚCI
MIESZKANIOWYCH Z SEKTORA BUDOWNICTWA INDYWIDUALNEGO”

1 CEL I ZASTOSOWANIE
Niniejszy dokument został stworzony w celu przedstawienia
wytycznych związanych z przygotowywaniem raportów
z Audytów Technicznych Due Diligence, przeprowadzanych
w Europie kontynentalnej - zarówno dla konsultantów
budowlanych (firm / osób wykonujacych Audyty
Techniczne), jak i ich klientów (odbiorców takich usług).
Dlatego też publikacja ta dotyczy zarówno udzielania
profesjonalnych porad z zakresu Audytu Technicznego,
jak i korzystania z nich i odnosi się do transakcji
przeprowadzanych na rynku nieruchomości. W dokumenie
tym nie przedstawiono elementów standardowego
„europejskiego” raportu z Audytu Technicznego „Due
Diligence”, ponieważ są one różnie dla poszczególnych
krajów. Określono natomiast możliwy do zaoferowania
w ramach przeprowadzanego Audytu Technicznego
zakres usług, z którego Konsultanci budowlani i ich klienci
wybierają te, które są istotne z perspektywy danego
zlecenia.
Ponieważ w większości krajów Europy kontynentalnej
rynek nieruchomości jest regulowany, często tylko
przedstawiciele zawodów regulowanych mają odpowiednie
uprawnienia do przeprowadzania określonych czynności
wyszczególnionych w niniejszych wytycznych. W związku
z tym ważne jest, aby strony wiedziały, do wykonywania
jakich czynności uprawniony jest dany konsultant. RICS
oczekuje, że jego członkowie będą informować klientów,
które czynności z zakresu Audytu Technicznego „Due
Diligence” mogą wykonywać dzięki kwalifikacjom RICS
i innym posiadanym w ramach systemu prawnego
obowiązującego w kraju ich działania. Konsultanci, którzy
posiadają uprawnienia do wykonywania tylko określonych
czynności, powinni poinformować o tym klientów, aby ci
w razie potrzeby mogli zatrudnić dodatkowych specjalistów
z innych dziedzin.
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W przypadkach, gdy dla określonych czynności
zawodowych zalecane jest zastosowanie konkretnych
procedur, powinny one obejmować „najlepsze praktyki"
tj. procedury, które według RICS spełniają wysoki poziom
kompetencji zawodowych i odzwierciedlają najlepsze
standardy oczekiwane przez klienta. Każdy konsultant jest
zobowiązany do zapewnienia najwyższej jakości usług.
Ze względów praktycznych stosowane w niniejszym
dokumencie pojęcie "nieruchomość", odnosi się zarówno
do gruntu jak i znajdujących się na nim budynków.
Dodatkowo pojęcie „Nieruchomość komercyjna" obejmuje
nieruchomości biurowe i handlowe. Niniejsze Wytyczne
nie dotyczą inspekcji nieruchomości mieszkaniowych
z sektora budownictwa indywidualnego.

rics.org

„NINIEJSZE WYTYCZNE NALEŻY POSTRZEGAĆ JAKO MOŻLIWY ZAKRES USŁUG, A NIE JAKO WZÓR RAPORTU”

2 
ZAPOTRZEBOWANIE NA AUDYTY
TECHNICZNE „DUE DILIGENCE”
Audyt Techniczny „Due Diligence” to proces badania,
analizowania i odkrywania, w którym potencjalny nabywca,
najemca lub strona finansująca nieruchomość zbiera
informacje o jej stanie technicznym.
Większość nieruchomości posiada usterki lub wady,
które mogą znacząco wpływać na jej krótko-, średniolub długookresowe użytkowanie. Mogą wiązać się one
z potrzebą dokonywania napraw i/lub modernizacji
wynikających z braku prawidłowej konserwacji,
zaniedbań, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
niewystarczającej wydajności lub niezgodności z przepisami
prawa.
Korzyści płynące z Audytu Technicznego „Due Diligence” to:
(a)

poznanie stanu technicznego i projektu
nieruchomości, poprzez dokładne zbadanie
wszystkich dostępnych dokumentów
dotyczących budowy i funkcjonowania
nieruchomości, w tym zidentyfikowanie usterek,
złego wykonania i możliwości optymalizacji,

(b)

ustalenie przydatności nieruchomości
do planowanego sposobu użytkowania,

(c)

poznanie poziomu przyszłych
kosztów i innych zobowiązań,

(d)

zapewnienie solidnej podstawy do negocjacji
cenowych i alokacji ryzyk, oraz

(e)

zabezpieczenie inwestorów instytucjonalnych.

Większość właścicieli nieruchomości stanowią inwestorzy
instytucjonalni, którzy w imieniu właścicieli rzeczywistych
zarządzają portfelem nieruchomości. Mogą oni przybierać
formę notowanych lub nienotowanych na giełdzie funduszy,
spółek nieruchomościowych lub konsorcjów. Podczas
nabywania nieruchomości inwestorzy instytucjonalni
mają obowiązek zapewnić właścicielom rzeczywistym,
zrozumienie wszelkich uzasadnionych ryzyk i zobowiązań.
Co więcej, maksyma „caveat emptor” (‘niech kupujący się
strzeże’) jest nadal główną zasadą prawną obowiązującą
we wszelkich transakcjach przeprowadzanych na rynku
nieruchomości. Sprzedawca nie daje gwarancji dot. stanu
technicznego nieruchomości, chyba, że złoży wyraźne
zobowiązanie w tym zakresie. Strona nabywająca jest
prawnie zobowiązana do podjęcia rozsądnych kroków
w celu uzyskania jak najdokładniejszych informacji
o przedmiocie zakupu. Jeśli nabywca lub sprzedawca
zaniechali kontynuacji analiz zidentyfikowanych
nieprawidłowości, należy to odnotować w końcowym
raporcie z Audytu Technicznego „Due Diligence”.
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„AUDYTY TECHNICZNE „DUE DILIGENCE” WYKONYWANE NA POTRZEBY ZAKUPU,
UŻYTKOWANIA LUB SPRZEDAŻY KŁADĄ NACISK NA RÓŻNE ASPEKTY”

3 
ASPEKTY AUDYTU TECHNICZNEGO
„DUE DILIGENCE”
3.1 Zawartość
W niniejszych wytycznych opisano trzy główne
rodzaje procesów, podczas których wykonuje się
Audyty Techniczne „Due Diligence” dla nieruchomości
komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych, z których
każdy kładzie nacisk na nieco inny aspekt. Poprzez
nieruchomości komercyjne rozumie się nieruchomości
biurowe i handlowe. Inspekcje nieruchomości
mieszkaniowych z sektora budownictwa indywidualnego
wyłączono z niniejszego opracowania.
Ww. procesy to:
(a)

Zakup, w tym finansowanie i zakup
nieruchomości inwestycyjnych;

(b)

Użytkowanie nieruchomości oraz

(c)

Sprzedaż nieruchomości.

3.2 Zakup (w tym finansowanie
i zakup nieruchomości
inwestycyjnych)
W procesie wykonywania Audytu Technicznego „Due
Diligence” nieruchomości komercyjnych, przemysłowych
i/lub mieszkaniowych należy uwzględnić następujące
kwestie, biorąc pod uwagę okoliczności transakcji oraz
wymagania klienta, uzgodnione w ramach zlecenia:
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(a)

czy położenie lub teren otaczający
mają jakikolwiek niekorzystny wpływ
na aspekty techniczne nieruchomości,

(b)

czy konstrukcja, elementy budowlane
lub instalacje mają istotne wady,

(c)

czy istnieją konsekwencje prawne wynikające
z wad np. niezgodność z obowiązującymi normami,

(d)

czy nieruchomość spełnia wymagania związane
z planowanym użytkowaniem przez klienta,

(e)

czy wyposażenie najemcy wpływa na obecne
lub przyszłe użytkowanie nieruchomości,

(f)

czy charakterystyka techniczna i koncepcja
budynku odpowiada kategorii użytkowej
budynku i prawdopodobnym wymogom
najemców oraz

(g)

czy przewidywane wydatki inwestycyjne (CAPEX
patrz 5.18) odpowiadają budżetowi klienta.
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RICS EUROPE 2011 – NAJLEPSZE PRAKTYKI I WYTYCZNE W ZAKRESIE AUDYTU TECHNICZNEGO „DUE DILIGENCE”

W przypadku zakupu nieruchomości z istniejącymi wadami
należy oszacować pozostały okres eksploatacji kluczowych
elementów i przedstawić informacje na temat zakresu
i kosztu wymaganych napraw. Szacowany koszt może
stanowić podstawę do renegocjacji warunków nabycia
nieruchomości pomiędzy sprzedającym i kupującym.
W przypadku zakupu nieruchomości inwestycyjnej Audyt
Techniczny „Due Diligence” ma na celu ustalenie ryzyk
związanych z potencjalną wartością i rentownością
inwestycji. W celu dostarczenia klientowi kompleksowej
porady, w razie potrzeby, należy zasięgnąć opini
specjalistów z tych dziedzin. Przedstawione przez nich
zalecenia należy przeanalizować i zebrać w formie raportu
podsumowującego klientowi kluczowe kwestie, które
powinny być wzięte przez niego pod uwagę w procesie
inwestycyjnym.
Należy pamiętać, że kwestiami prawnymi i inwestycyjnymi
zakupu zajmują się także inni konsultanci i doradcy
zatrudnieni przez klienta. W związku z tym kwestie
techniczne powinny być pojmowane w tak szerokim
aspekcie i mogą one wymagać współpracy wszystkich
konsultantów i doradców.

3.4 Sprzedaż nieruchomości
Głównym celem takiego Audytu Technicznego „Due
Diligence”, zwanego również przedsprzedażowym
Audytem Technicznym „Due Diligence”, przeprowadzanym
przed możliwą sprzedażą, jest zidentyfikowanie znacznych
fizycznych wad lub niezgodności z przepisami prawa, które
mogą wpłynąć na wartość nieruchomości na wolnym rynku
lub które mogą dać stronie kupującej przewagę w procesie
negocjacji.
Zazwyczaj przedsprzedażowy Audyt Techniczny „Due
Diligence” poprzedza wycenę nieruchomości, jednak
często procesy te zachodzą równoczesne. W takiej sytuacji
wycena może odzwierciedlić wartość nieruchomości w
odniesieniu do jej stanu technicznego. Jednak strona
sprzedająca może przeprowadzić Audyt Techniczny
„Due Diligence” przed wyceną nieruchomości, aby
uzyskaną informację o stanie technicznym nieruchomości
można było przedstawić potencjalnym nabywcom już
na początku procesu sprzedaży, próbując go w ten
sposób przyspieszyć. Wskazówki dotyczące procesu
przygotowywania wyceny nieruchomości znajdują się
w RICS Red Book.

3.3 Użytkowanie nieruchomości
W przypadku, gdy klient rozważa użytkowanie
nieruchomości, oprócz opisanych powyżej kwestii
dotyczących zakupu, w procesie wykonania Audytu
Technicznego „Due Diligence” należy wskazać wszelkie
ograniczenia lub problemy związane z wyposażeniem lub
dostosowaniem nieruchomości do planowanego sposobu
użytkowania. Odpowiedzialność użytkownika w zakresie
ubezpieczenia, naprawy i konserwacji nieruchomości,
będącej przedmiotem najmu lub innej formy użytkowania,
musi być rozumiana w kontekście stanu technicznego
nieruchomości.
W przypadku, gdy klient planuje zająć tylko część budynku
i będzie dzielił koszty utrzymania całości, należy ocenić
prawdopodobieństwo wystąpienia wszelkich większych
napraw, które trzeba będzie przeprowadzić w zakresie
elementów budowlanych, jak i instalacji całego budynku,
a które mogą mieć znaczący wpływ na koszty związane
z jego użytkowaniem.
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„DOKŁADNE ZROZUMIENIE WYMAGAŃ KLIENTA TO PODSTAWA”

4 ZLECANIE
4.1 Wymagania klienta
Dokładne zrozumienie wymagań klienta to podstawa
poprawnego sporządzenia Raportu z Audytu Technicznego
„Due Diligence”. Nie należy stosować zasady „jeden
rozmiar dla wszystkich”. Jednak przed przedstawieniem
oferty na usługi, zaleca się ustalenie poniższych kwestii:
(a)

adres i wielkość nieruchomości,
której ma dotyczyć Audyt,

(b)

dane klienta,

(c)

dane agenta ds. nieruchomości,

(d)

zakres usługi (usług), świadczonej
na rzecz klienta (por. Aneks A),

(e)

obecny lub przewidywany sposób użytkowania
nieruchomości i ramy czasowe mające wpływ
na zmianę sposobu użytkowania,

(f)

szczegółowe informacje, które można uzyskać
od stosownych władz (np. informacje na temat
aktywności sejsmicznej),

(g)

zakres informacji, udostępnionych
do analizy oraz stopień ich wiarygodności,

(h)

rola wszystkich podwykonawców oraz sposób
ich zaangażowania (bezpośrednio przez klienta,
czy przez konsultanta budowlanego),

(i)

szczególne kwestie bezpieczeństwa i dostępu,
które mogą wpłynąć na charakter Audytu,

(j)

sspecjalistyczne wymagania dot. dostępu,

(k)

format raportu (przedstawienie
przykładowego raportu),

(l)

ograniczenia w zakresie
przeglądu i raportowania,

(m) ramy czasowe wykonania inspekcji
i sporządzenia raportu, w tym przekazanie
wersji roboczej raportu w formie elektronicznej.
Jeśli presja czasu jest na tyle duża, że ogranicza
zakres przedstawionych w raporcie informacji,
to w raporcie należy umieścić odnoszącą się
do tego faktu adnotację,
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(n)

handlowe warunki zlecenia (takie jak
wynagrodzenie i wszystkie płatności należne
w przypadku przerwania świadczenia usługi
oraz stawki godzinowe za dalsze konsultacje)
oraz

(o)

potwierdzenie wartości ubezpieczenia
od odpowiedzialności zawodowej i jakichkolwiek
ograniczeń dotyczących tego ubezpieczenia.

Ustalając zakres zlecenia, konsultant budowlany:
(i) nie powinien z góry zakładać rezultatu, który klient
chciałby osiągnąć poprzez inspekcię i raport;
(ii) powinien ustalić, które zagadnienia dotyczące
nieruchomości, są szczególnie ważne dla klienta,
(iii) powinien ustalić cele klienta oraz
(iv) powinien udzielić klientowi wskazówek, jeśli wydaje
mu się, że klient nie do końca jest świadomy wszystkich
dostępnych usług i wymagań specyficznych dla danego
kraju. Może to obejmować specjalistyczną poradę
z zakresu innych dziedzin. Lista kontrolna dla
nieruchomości biurowych (którą można dostosować
do innego typu nieruchomości) została przedstawiona
w Aneksie A.

4.2 Potwierdzanie
przyjęcia zlecenia
Często zlecenia udzielane są przez klienta telefonicznie,
dlatego też w takich przypadkach ważnym jest,
aby podstawowe warunki umowy zostały uzgodnione
przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
W celu zabezpieczenia interesów obu stron zaleca się,
aby zlecenia udzielane były pisemnie. Akceptowalną formą
są wiadomości e-mail oraz listy. Powinny one zawierać
wszystkie uzgodnione z klientem kwestie, które mają być
zawarte w raporcie. Konsultanci budowlani nie powinni
obwiać się bardzo szczegółowo napisanych listów
lub e-maili.
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Pisemne przyjęcie zlecenia, potwierdzające warunki
świadczenia usługi powinno zostać wysłane jak najszybciej.
W szczególności, ale nie tylko, konsultanci budowlani
powinni również:
(a)

jasno określić, czy akceptują odpowiedzialność
wobec strony trzeciej, jeżeli dokonana będzie
cesja raportu,

(b)

wyjaśnić zakres swojej odpowiedzialności
za raporty podwykonawców. Jeśli konsultant
budowlany angażuje podwykonawców, poziom
szczegółowości umowy z klientem powinien
zostać odtworzony w każdej umowie
z podwykonawcą, oraz

(c)

powiadomić klienta o ograniczeniach raportu
(przykładowe ograniczenia raportu zostały
opisanie w Aneksie B, jednak w rzeczywistości
będą one różnić się w zależności od zlecenia).

Należy pamiętać, że po uzgodnieniu warunków
współpracy, nie mogą one zostać zmienione bez zgody
klienta.
Zaleca się, aby konsultant budowlany zwrócił się do klienta
z prośbą o podpisanie dokumentu potwierdzającego
zlecenie usługi, w celu zapewnienia, że obie strony
rozumieją i zgadzają się na warunki współpracy.
Bez względu na to, jak często konsultant budowlany
współpracuje z danym klientem, przed przeprowadzeniem
każdego Audytu Technicznego „Due Diligence” powinien
on dopilnować, aby zakres prac został jasno określony
i aby została podpisana stosowna umowa. Jasne
ustalenie warunków współpracy już na początku
i pisemne potwierdzenie udzielenia zlecenia przez klienta
pomaga uniknąć nieporozumień, lub przynajmniej je
zminimalizować. Doświadczenie podpowiada,
że większość sporów wynika ze złego zrozumienia
zasad warunków współpracy już na samym początku.
.

4.3 Konsultanci zewnętrzni
i ich wybór
W przeprowadzenie Audytu Technicznego,
w szczególności w przypadku dużej nieruchomości
komercyjnej, przemysłowej lub mieszkaniowej, może być
zaangażowanych wielu różnych konsultantow,
z których każdy odpowiada za swój określony obszar
kompetencji oraz za spełnienie stosownych wymogów
prawnych obowiązujących w danym kraju. Istnieje małe
prawdopodobieństwo, aby pracownicy wyłącznie jednej
firmy byli w stanie pokryć wszystkie wymagane audytem
dyscypliny. Dlatego też czasami będzie potrzebne
nawiązanie współpracy z konsultantami specjalistycznymi
w celu wsparcia procesu przeprowadzenia Audytu
Technicznego „Due Diligence” i przygotowania
stosownego raportu.
Zaangażowania takich konsultantów specjalistycznych
dokonuje się zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów:
(a)

przez głównego konsultanta, lub

(b)

bezpośrednio przez klienta.

4.4 Zaangażowanie konsultanta
specjalistycznego przez
głównego konsultanta
W przypadku zaangażowania konsultanta
specjalistycznego przez głównego konsultanta w ramach
umowy podwykonawczej, główny konsultant powinien
poinformować klienta, które części raportu zostaną
przygotowane przez firmę zewnętrzną lub osoby trzecie.
Główny konsultant powinien uwzględnić następujące
ogólne wymogi:
(a)

przekazanie podwykonawcy wyczerpujących
informacji dotyczących wymaganego zakresu
usług,

(b)

sprawdzenie ubezpieczenia podwykonawcy
od odpowiedzialności zawodowej
(obowiązkowe dla członków RICS),

(c)

przyjęcie zobowiązania do zapłaty
wynagrodzenia za usługi podwykonawcy,

(d)

zapewnienie przez podwykonawcę
zaakceptowania tych samych warunków,

RICS guidance note

11

RICS EUROPE 2011 – NAJLEPSZE PRAKTYKI I WYTYCZNE W ZAKRESIE AUDYTU TECHNICZNEGO

które przyjął główny konsultant w stosunku
do klienta oraz podpisania oddzielnej umowy
o zachowaniu poufności.
Główny konsultant powinien uzyskać od klienta pisemną
zgodę na zaangażowanie podwykonawców i pokryć koszty
ich wynagrodzenia, o ile nie zostały one uwzględnione
w zaakceptowanej przez klienta umowie głównego
konsultanta. Istotną korzyścią dla klienta płynącą
z zaangażowania głównego konsultanta jest
ograniczenie ilości stron do kontaktu.
Zakres koordynacji konsultanta budowlanego,
występującego w charakterze głównego konsultanta
w zależności od okoliczności towarzyszących zleceniu,
zazwyczaj obejmuje następujące zadania:

12

(e)

zebranie zespołu konsultantów oraz przekazanie
wyczerpujących informacji związanych
z przedmiotem Audytu,

(f)

zorganizowanie dostępu do nieruchomości
dla całego zespołu,

(g)

uzyskanie kompletnej dokumentacji niezbędnej
do przeprowadzenia audytu oraz pozostanie
stroną do kontaktu, za pośrednictwem,
której można przekazywać wnioski o
dodatkowe informacje do Klienta i innych stron
zaangażowanych w przeprowadzenie Audytu,

(h)

wprowadzenie zasad BHP, których należy
przestrzegać podczas przeprowadzenia inspekcji
obiektu w odniesieniu do wszystkich członków
zespołu,

(i)

współpraca ze wszystkimi konsultantami
w trakcie inspekcji i po jej zakończeniu,

(j)

identyfikowanie i przekazywanie klientowi
informacji o wszelkich kwestiach technicznych
mogących przesądzić o odstąpieniu od
transakcji (ang. „deal breakers”), natychmiast
po ich zidentyfikowaniu przez głównego
konsultanta lub konsultanta specjalistycznego,

(k)

ocena postępu prac każdego z konsultantów i
wywieranie odpowiedniego wpływu
na wszystkich etapach ich pracy, oraz

(l)

ocena i przedstawienie komentarzy
do wersji roboczej i końcowej raportu.
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W przypadku zaangażowania podwykonawców, ich raporty
powinny mieć formę odrębnych dokumentów dołączonych
do raportu z audytu technicznego, przygotowanego przez
głównego konsultanta. Jeśli raport z audytu technicznego
zawiera podsumowanie z raportu podwykonawcy, należy
umieścić w nim adnotację, że dany fragment odnosi się
do załączonego do raportu dokumentu przygotowanego
przez podwykonawcę. Zmiana lub podsumowanie
raportu podwykonawcy w sposób wprowadzający
w błąd może narazić głównego konsultanta
na bezpośrednią odpowiedzialność prawną.

4.5 Zaangażowanie
bezpośrednio przez klienta
Klient może bezpośrednio podjąć współpracę
z konsultantem specjalistycznym.
W takim przypadku klient przekazuje warunki zlecenia
bezpośrednio konsultantowi zewnętrznemu i ponosi koszt
jego zaangażowania. W tej sytuacji umowa podpisywana
jest bezpośrednio pomiędzy klientem, a konsultantem
specjalistycznym. Mimo takiej zależności umownej
pomiędzy klientem, a konsultantem specjalistycznym,
konsultant budowlany może zostać poproszony przez
klienta, aby traktował takiego konsultanta specjalistycznego
oraz przygotowane przez niego raporty tak, jakby był to
jego własny podwykonawca, w celu dostarczenia klientowi
kompleksowej usługi.

4.6 BHP konsultantów
budowlanych
Zaleca się, aby przed inspekcją konsultanci budowlani
w pełni zapoznali się z nieruchomością i jej aktualnym
stanem. Przeprowadzenie takiej oceny zagrożenia
w odniesieniu od zagadnień BHP może przybrać dowolną,
odpowiednią dla danego zadania formę - zaleca się jednak,
aby zachowana została forma pisemna.

rics.org

Każdego konsultanta budowlanego obowiązują krajowe
przepisy BHP, które mają na celu zapewnienić ochronę
zdrowia, bezpieczeństwo i dobro pracowników,
podwykonawców i ogółu społeczeństwa.
Każdy konsultant budowlany powinien poinformować
klienta, jeśli ze względów bezpieczeństwa nie będzie mógł
przeprowadzić inspekcji wybranych części nieruchomości.
Zaleca się przeprowadzenie krótkiego rozpoznania przed
rozpoczęciem właściwej inspekcji w celu zidentyfikowania
obszarów potencjalnego zagrożenia. Ogólne wytyczne
można znaleźć w publikacji RICS Surveying Safely
(pol.: Bezpieczne przeprowadzanie przeglądów RICS).
Szczególną uwagę należy zachować
w następujących sytuacjach:
•

wchodzenie do obiektów, które
nie były użytkowane przez długi czas,

•

przebywanie w pobliżu urządzeń lub maszyn,

•

przebywanie na wysokości lub
w ograniczonych przestrzeniach,

•

odbywający się ruch drogowy,

•

narażenie na nadmierny hałas,
skrajne temperatury lub wibracje,

•

przebywanie w zasięgu oddziaływania
promieniowania mikrofalowego, radioaktywnego
i pola elektromagnetycznego,

•

kiedy występuje emisja substancji chemicznych,

•

przebywanie w pomieszczeniach o podwyższonych
wymaganiach higienicznych (np. obszary
przygotowywania żywności),

•

występowanie zagrożeń biologicznych,

•

ograniczenia czasowe,

•

wejście na tereny niezagospodarowane,
drzwi o jednym kierunku otwierania, oraz

•

wejście w strefy objęte kontrolą dostępu

RICS guidance note
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5 
GŁÓWNE ELEMENTY RAPORTU Z AUDYTU
TECHNICZNEGO „DUE DILIGENCE”
5.1 Umowa pomiędzy
stronami
Elementy składowe raportu z Audytu Technicznego „Due
Diligence” zależą od umowy zawartej pomiędzy stronami.
Konsultant budowlany powinien poinformować klienta
o usługach, które wchodzą w skład Audytu Technicznego
„Due Diligence”, jak wyszczególniono w niniejszm
dokumencie, a także ustalić z klientem, które elementy
odpowiadają jego wymogom, a które wymogom prawa.
Konsultanci budowlani powinni jasno przedstawić,
założenia na jakich opiera się raport dla klienta.
W sytuacjach, kiedy takie podejście znjaduje zastosowanie,
konsultant budowlany zawsze musi wyraźnie oddzielić
fakty od subiektywnych ocen..

5.2 Ogólny opis nieruchomości
W tej części raportu należy przedstawić ogólny opis
nieruchomości, w tym:
(a)

nazwę i adres nieruchomości
oraz numery ksiąg wieczystych,

(b)

położenie nieruchomości,

(c)

opis otoczenia, w tym przeznaczenie
terenów/budynków i infrastrukturę,

(d)

opis budynków i obiektów na terenie
nieruchomości, w tym obszary zewnętrzne,
budynki towarzyszące lub elementy
wyposażenia na terenie nieruchomości,

(e)

wiek budynku (budynków) i szczegóły dotyczące
jakiejkolwiek rozbudowy i/lub renowacji,

(f)

informację o ochronie jakiej może podlegać
budynek np. na obszar ochrony konserwatorskiej
oraz

(g)

powierzchnię każdego budynku.

Jeśli informacje nie są dostępne lub którakolwiek
z powyższych pozycji nie została przedstawiona,
należy ten fakt odnotować w raporcie.
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5.3 Dostęp
Fizyczny dostęp do nieruchomości pozwalający
na przeprowadzenie inspekcji jest niezbędny dla
pozyskania istotnych dla przygotowania raportu z Audytu
Technicznego „Due Diligence” informacji. Raport, w którym
ciągle pojawia się informacja „brak dostępu” nie spełni
oczekiwań klienta.
Przed inspekcją nieruchomości konsultant budowlany
powinien uzyskać informacje na jej temat, a także
powinien ustalić z klientem lub osobą znajdującą się
na miejscu, czy będzie miał dostęp do wszystkich
obszarów nieruchomości, takich jak:
(a)

powierzchnie użytkowane,

(b)

powierzchnie wspólne,

(c)

dach,

(d)

fasady budynku,

(e)

maszynownie wind,

(f)

pomieszczenia techniczne,

(g)

szafki instalacyjne,

(h)

rozdzielnie,

(i)

piwnice, oraz

(j)

tereny zewnętrzne, takie jak tereny zielone
i parking.

W zależności od wieku i rodzaju nieruchomości będącej
przedmiotem inspekcji, wcześniejsza informacja o braku
dostępu (np. do dachu lub fasad) pozwoli konsultantowi
budowlanemu uzyskać zgodę klienta na zorganizowanie
alternatywnego dostępu i zgromadzenie sprzętu, który
może okazać się do tego celu niezbędny. Konsultant
budowlany może także ustalić z klientem wszelkie
związane z tym kwestie dotyczące dodatkowych kosztów.
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W stosownych przypadkach należy również umieścić
w raporcie informacje o warunkach atmosferycznych
panujących podczas inspekcji i wszelkich ograniczeniach,
które mogły wpłynąć na jej przebieg. Na przykład
zalegający śnieg może uniemożliwić pełen
przegląd dachu i terenów zewnętrznych.
W raporcie należy również wymienić obszary,
do których dostęp był niemożliwy.

5.4 Tytuł posiadania
Konsultant budowlany powinien uzyskać od klienta
informacje o rodzaju transakcji, której przedmiotem
jest audytowana nieruchomość (np. zakup inwestycyjny,
kupno i leasing zwrotny (eng. sale & leaseback), terminowa
transakcja zakupu). Należy również uzyskać informacje
od właścicela nieruchomości na temat zawartych umów
najmu lub przynajmniej przedstawić ich podsumowanie
zawierające zobowiązania właściciela wobec najemców
w celu określenia przyszłych zobowiązań klienta
wynikających z tych umów.
Raport powinien uwzględniać wszystkie dokumenty,
związane z zobowiązaniami właściciela wobec najemców
oraz wskazywać wszelkie braki w tym zakresie.

5.5 Konstrukcja

W wyniku napotkanych okoliczności lub ze względu
na wymogi prawne może zaistnieć potrzeba
przeprowadzenia badań intruzyjnych (niszczących)
z udziałem specjalisty konstruktora.
Należy ocenić, czy elementy konstrukcyjne prawidłowo
pełnią swoją finkcję. Taka ocena, w zależności od zakresu
zlecenia, może mieć charakter ogólny, albo też być
szczegółowym przeglądem projektu dokonanym
przez specjalistę konstruktora.

5.6 Elementy budowlane
Ta część raportu zawiera zazwyczaj:
(a)

opis elementów budowlanych,

(b)

lokalizację każdego elementu,

(c)

opinię na temat przystosowania nieruchomości
do jej planowanego lub możliwego sposobu
użytkowania, z uwzględnieniem takich czynników
jak: projekt, jakość wykonania, dobór materiałów
i stan techniczny,

(d)

rekomendacje dotyczące napraw i wymian
elementów budowlanych koniecznych ze
względu na brak konserwacji, uszkodzenie/
użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz

(e)

przewidywany okres eksploatacji każdego
elementu budowlanego; takie rekomendacje
powinny uwzględniać założenia klienta
lub uzgodniony możliwy sposób użytkowania
nieruchomości np. renowacja, przebudowa
lub częściowe wyburzenie.

W tej części raportu należy opisać podstawowe elementy
konstrukcji nieruchomości, w tym jej stan i potencjalne
wady projektu.
Inspekcja elementów konstrukcyjnych może wykazać zły
stan, oznaki zużycia, przeciążenia i inne wady, które mogą
stanowić podstawę do rekomendowania dalszych badań
lub monitorowania stanu.
Typowe przykłady to:
(a)

odpryskiwanie betonu,

(b)

osiadanie budynku,

(c)

przeciążenie oraz

(d)

inne zużycie konstrukcji, takie jak:
(i)

pęknięcia ścian zewnętrznych
i ścian oporowych w piwnicy, oraz

(ii)

pęknięcia konstrukcji nośnych
i wewnętrznych ścian nośnych.

Elementy budowlane obejmują zazwyczaj:
(f)

Dachy
(i)

pokrycie dachu

(ii)

tarasy/balkony

(iii)

markizy

(iv)

system odprowadzania wody deszczowej

(v)

dostęp umożliwiający przeprowadzenie
prac konserwacyjnych

RICS guidance note
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(g)

Fasady
(i)

wymiary drzew i ich odległość od budynków,
konstrukcji i infrastruktury oraz wszelkie ozanki
uszkodzeń wymagających naprawy, które mogą
być spowodowane przez drzewa,

(g)

ślady po niedawno wyciętych dużych drzewach,
które rosły w pobliżu przeprowadzanych napraw
(w szczególności na obszarach z glebą gliniastą
ze względu na potencjalne pęcznienie gleby),
oraz

(h)

wszelkie podejrzenia możliwego
zanieczyszczenia terenu lub zanieczyszczeń
powstałych w wyniku poprzedniego użytkowania
nieruchomości i w razie potrzeby rekomendacja
przeprowadzenia oddzielnej inspekcji.

ściany

(ii)

okna

(iii)

zadaszenia / żaluzje

(iv)

drzwi

(v)

dostęp umożliwiający przeprowadzenie
prac konserwacyjnych

(h) Wnętrze
(i)

sufity

(ii)

ściany/ ścianki działowe/ drzwi

(iii)

podłogi/ klatki schodowe

(iv)

wykończenia

(v)

wyposażenie i osprzęt

5.7 Tereny zewnętrzne
Zagospodarowanie terenu może obejmować powierzchnie
utwardzone i nieutwardzone oraz elementy graniczne
znajdujące się w obrębie nieruchomości, a także mniejsze
dobudówki i obiekty, które ze względu na nieznaczny
rozmiar i/lub znaczenie nie zostały uwzględnione w raporcie
z Audytu Technicznego „Due Diligence” w sekcjach
dotyczących konstrukcji lub elementów budowlanych, np.
(a)

roślinność,

(b)

elementy graniczne w obrębie nieruchomości,
oraz

(c)

zamontowane wyposażenie, takie jak barierki,
meble, oświetlenie i stojaki rowerowe.

W opisie zazwyczaj uwzględnia się:
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(f)

(d)

stan powierzchni utwardzonych oraz ich
adekwatność dla obecnego lub planowanego
sposobu użytkowania. Adekwatność tych
powierzchni do planowanego sposobu
użytkowania może wymagać dodatkowych
badań, czy testów w miejscach zwiększonego
obciążenia (np. w miejsca planowanego ruchu
pojazdów ciężkich),

(e)

stan murów oporowych, w tym wszelkie oznaki
zużycia konstrukcji i rekomendację dalszych
badań (wymagające obecności konstruktora),

RICS guidance note

5.8 Instalacje
Konsultant budowlany powinien posiadać gruntowną
wiedzę na temat krajowych przepisów prawa, ale niekiedy
wymagane będzie zasięgnięcie specjalistycznej opini
w tym zakresie. Zależy to od zawartych z Klientem ustaleń.
Instalacje w budynkach muszą być zgodne z odpowiednimi
przepisami prawa krajowego, włączając w to posiadanie
etykiet i certyfikatów. Instalacje stanowią wyposażenie,
które jest niezbędne do funkcjonowania budynku
i zazwyczaj obejmują instalacje przeciwpożarowe i inne
wykorzystywane przez użytkowników, takie jak instalacje
elektryczne, windy i automatycznie otwierane drzwi.
Instalacje te wymagają konserwacji i dokonywania
okresowych przeglądów w celu utrzymania ich w dobrym
stanie technicznym przez cały okres eksploatacji budynku.
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Udział kosztów związanych z instalacjami budynku
w początkowych kosztach inwestycyjnych jest znaczny.
Instalacje zamontowane w budynku stanowią również
istotną część zarówno bieżących kosztów utrzymania,
jak i kosztów do poniesienia w trakcie pełnego cyklu
ekspoloatacyjnego nieruchomości, ponieważ w trakcie
eksploatacji budynku wymagają one wielokrotnie
okresowych modernizacji i wymian.
Informacje na temat instalacji pozwalają również
na ocenę efektywności energetycznej budynków zgodnie
z Dyrektywą Europejską nr 91/2002/WE. Dyrektywa
zachęca do poprawy efektywności energetycznej
budynków przy uwzględnieniu warunków klimatycznych
i miejscowych oraz wymagań dotyczących klimatu
wewnątrz budynku oraz efektywności kosztowej.
W większości krajów europejskich certyfikaty energetyczne
są obowiązkowe przy sprzedaży lub najmie nieruchomości,
a konsultant budowlany powinien w tym zakresie
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa krajowego.
Stan techniczny instalacji może mieć duży wpływ na
ocenę jakości budynku, koszty utrzymania w pełnym cyklu
ekploatacyjnym, utrzymanie techniczne, jak i zagadnienia
zrównoważonego rozwoju.
Ocena instalacji obejmuje, ale nie jest ograniczona do:
(a)

przegląd wszystkich istniejących umów
dotyczących wyposażenia technicznego,
urządzeń i maszyn niezbędnych do użytkowania
nieruchomości oraz sprawdzenie zakresu prac
wykonywanych w ramach tych umów
i możliwości ich rozwiązania,

(b)

instalacje mechaniczne (systemy ogrzewania,
klimatyzacji i wentylacji oraz systemy
oddymiania),

(c)

instalacje elektryczne (system zasilania
i dystrybucji, oświetlenie, ochrona odgromowa),

(d)

instalacje niskoprądowe, systemy teletechniczne
(np. telefony, telefony komórkowe, interkomy,
kable do przesyłu danych / sieć strukturalna,
sieci bezprzewodowe i połączenia internetowe),

(e)

ochrona (dostęp, kontrola i system
wykrywania nieautoryzowanego dostępu),

(f)

systemy zarządzania budynkiem
(BMCS – ang. building management
control systems)

(g)

instalacje hydrauliczne (doprowadzenie
i dystrybucja wody, kanalizacja, studzienki
burzowe i odprowadzanie ścieków
przemysłowych),

(h)

ochrona przeciwpożarowa (hydranty, bębny
do nawijania węży, tryskacze i inne
specjalistyczne systemy gaśnicze),

(i)

instalacje awaryjne (elektryczne,
wodociągowe i teletechniczne) oraz

(j)

transport pionowy (dźwigi, windy, ruchome
schody i chodniki / trawelatory).

Zakres oceny instalacji można rozszerzyć o:
(a)

rozwiązania inżynieryjne z zakresu
bezpieczeństwa pożarowego,

(b)

jakość środowiska wewnątrz budynku
(powietrze, woda, oświetlenie i akustyka) oraz

(c)

specjalistyczne wyposażenie (wytwarzanie
energii, chłodzenie, komputery i baseny).

Kryteria stosowane podczas oceny instalacji obejmują:
(a)

założenia projektowe, wydajność i rezerwy,

(b)

wiek, stan techniczny i okres możliwej
eksploatacji,

(c)

zgodność z obecnymi przepisami,
normami i praktykami,

(d)

standard utrzymania,

(e)

widoczne wady i usterki oraz

(f)

wydajność operacyjna.

RICS guidance note
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5.9 Zagadnienia środowiskowe

Rodzaje raportów:
(a)

Zagadnienia środowiskowe to specjalistyczna dziedzina,
w której konsultant powinien posiadać określoną
wiedzę popartą odpowiednim ubezpieczeniem
od odpowiedzialności zawodowej. Ocena ryzyka
środowiskowego, związanego z rynkiem nieruchomości
różni się w zależności od kraju, ponieważ każde państwo
posiada własne przepisy w zakresie ochrony środowiska.

PSI obejmuje przegląd dostępnej dokumentacji
oraz „spacer” po nieruchomości, których
celem jest zidentyfikowanie potencjalnego
ryzyka zanieczyszczenia gruntu związanego
z wcześniejszym wykorzystaniem nieruchomości.
Badania powinny obejmować między innymi:

Często zagadnienia środowiskowe przedstawiane są
w osobnym raporcie - Raport z Audytu Środowiskowego
„Due Diligence”, który przygotowywany jest przez
ekspertów z tej dziedziny. Wykorzystywany jest on
na potrzeby fuzji, czy zakupu lub dla celów własnych
inwestora. Ciągłe zmiany przepisów dotyczących ochrony
środowiska nakładają na właścicieli nieruchomości
obowiązek szczególnej dbałości w tej kwestii. Raport
z Audytu Środowiskowego „Due Diligence” może mieć
konsekwencje prawne oraz znaczny wpływ na wartość
i/lub użytkowanie nieruchomości.
Obowiązujące przepisy prawa wywierają na właścicieli
nieruchomości coraz większy nacisk. Wymagania
administracyjne są coraz bardziej rygorystyczne, panuje
większa świadomość na temat pewnych dawnych praktyk
i coraz większą uwagę przykłada się do kwestii ochrony
środowiska i zdrowia.
Już w chwili przyjmowania zlecenia należy jasno ustalić
z klientem charakter i zakres oceny środowiskowej.
Klient może potrzebować opinii eksperta, jaki rodzaj
raportu powinien wybrać.
Audyt Środowiskowy „Due Diligence” jest przeprowadzany
w dwóch celach:
1. aby zidentyfikować środowiskowe aspekty działalności,
które mogą w znaczącym stopniu wpłynąć na
środowisko i/lub zdrowie ludzi; aby określić stopień
zgodności z przepisami w tym zakresie
2. aby zidentyfikować możliwe i potencjalne ryzyka
środowiskowe wynikające z zarządzania, lub powstałe
przypadkowo, które mogą stanowić istotne obciążenie
nieruchomości; należy ocenić ilościowo ich zakres.
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Wstępne badanie działki – PSI (ang.: preliminary
site investigation) (lub Faza I audytu)

(b)

(i)

przegląd historycznych zdjęć
lotniczych i innych zdjęć działki,

(ii)

przegląd historycznych badań dotyczących
wcześniejszego wykorzystania gruntów
i podejmowanych działań,

(iii)

przegląd historii tytułu własności
nieruchomości,

(iv)

przegląd dostępnych wniosków o wydanie
warunków zabudowy i zagospodarowania,

(v)

wizyta na miejscu w celu określenia
prawdopodobieństwa występowania
nasypów, podziemnych zbiorników
(UTS – ang. underground storage tanks)
i innych elementów, takich jak obszary
składowania odpadów, zbiorniki naziemne
i składowanie surowców, które mogłyby
doprowadzić do skażenia terenu.

Szczegółowe badanie działki – DSI (ang.: detailed
site investigation) (lub Faza II audytu)
Szczegółowe badanie działki może być zalecane
w przypadku, gdy w trakcie PSI zostanie
wykazane prawdopodobieństwo występowania
zanieczyszczenia. DSI obejmuje wykonanie
odwiertów w celu pobrania próbek gruntu
i montażu piezometrów, pozwalających na
monitoring wód gruntowych. Pobrane próbki
gruntu i wód gruntowych, w tym próbki wody
z wodociągu, wody odprowadzanej i wycieków ze
zbiorników są wysyłane do laboratorium do analizy
pod kątem występowania określonych substancji
chemicznych. Wyniki analiz są porównywane
z odpowiednimi normami krajowymi i stwierdza się
przynależność do odpowiedniej grupy
w kontakście planowanego sposobu użytkowania.
Zagadnienia te winny obejmować również
skażenie przez bakterie Legionelli.
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W trakcie przeprowadzania DSI mogą nastąpić
opóźnienia, a dokonanie oceny może zająć
ponad miesiąc ze względu na wymagane analizy
laboratoryjne, wykorzystanie sprzętu (takiego
jak wiertnice) oraz ograniczenia dostępu ze
względów bezpieczeństwa. Ponadto, w wielu
przypadkach prace wstępne mogą wykazać
pewne kwestie środowiskowe, które będą
wymagały dalszego wyjaśnienia, a to z kolei
spowoduje dodatkowe opóźnienia i koszty.

Konsultant budowlany powinien zapoznać się
z wszelkimi dostępnymi raportami i w razie
potrzeby zarekomendować klientowi wykonanie
oddzielnych badań geotechnicznych
przez ekspertów z tej dziedziny.
(e)

Konieczność przeprowadzenia specjalistycznych
testów akustycznych będzie zależeć od
specyficznych uwarunkowań budynku
i potrzeb klienta.

Klient powinien być świadom możliwości
wystąpienia opóźnień tak, aby oczekiwania
stron co do terminu zakończenia transakcji
były realistyczne.
(c)

Zazwyczaj takie badania przeprowadzane są
przez specjalistów z tej dziedziny.
Akustyka budynku obejmuje dwa zagadnienia:

Kontrola materiałów niebezpiecznych

1. A
 kustyka pomieszczeń dotyczy rozchodzenia
się dźwięku w pomieszczeniach. Szczególny
wpływ na akustykę pomieszczeń ma rodzaj
zastosowanych w budynku przegród.

Jest to kontrola i badania, których celem jest
zidentyfikowanie powszechnie występujących
materiałów niebezpiecznych („szkodliwych”
lub „niedozwolonych”) oraz udzielenie informacji
na ich temat. Do takich materiałów należą m.in.:
(i)

azbest,

(ii)

polichlorowane bifenyle (PCB),

(iii)

syntetyczne włókna mineralne (SMF)
i chlorofluorowęglowodory (CFC),

(iv)

farby ołowiowe oraz

(v)

smoła węglowa.

W przypadku, gdy konsultant budowlany
podejrzewa występowanie niebezpiecznego
materiału na terenie nieruchomości, zazwyczaj
pobiera się próbkę i wysyła do certyfikowanego
laboratorium w celu dokonania analizy. Wszelkie
dodatkowe koszty związane z takimi badaniami
powinny zostać najpierw zatwierdzone
przez klienta.
(d)

Raport geotechniczny
Należy ocenić warunki gruntowe w kontekście
istniejących i/lub planowanych budynków,
co pozwoli na ustalenie, czy grunt spełnia
wymogi związane z obecnymi lub przyszłymi
konstrukcjami.

Akustyka

2. Akustyka budynku dotyczy rozchodzenia
się dźwięku pomiędzy pomieszczeniami
i źródłami zewnętrznymi. Jeśli zachodzi
problem propagacji hałasu z zewnętrznych
źródeł do wewnątrz budynku, wymagane
jest przeprowadzenie testów lub oceny
izolacyjności akustycznej ścian i strop.
Wszystkie wyniki testów należy następnie
porównać z wymogami prawa budowlanego
lub z wytycznymi klienta.
(f)

Jakość powietrza
Konieczność przeprowadzenia specjalistycznych
testów jakości powietrza będzie zależeć od
specyficznych uwarunkowań budynku i potrzeb
klienta. Tego typu testów nie przprowadza
się rutynowo. Zazwyczaj badania tego typu
przeprowadzane są przez specjalistów
w tej dziedzinie.
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Ocena jakości powietrza jest wykonywana w celu
ustalenia poziomu stężenia pyłów w powietrzu
lub obecności dwutlenku węgla i tlenku węgla,
temperatury oraz wilgotności powietrza
w środowisku biurowym. Parametry te są
zazwyczaj mierzone w czasie rzeczywistym przy
użyciu przenośnych mierników elektrycznych.
Wyniki badań są następnie porównywane ze
stosownymi wytycznymi dotyczącymi jakości
powietrza w pomieszczeniach (IAQ – ang. Indoor
Air Quality).
(g)

W stosownych przypadkach w punkcie
„Kontrola obecności szkodników” należy
umieścić informację o pladze owadów i gryzoni.

5.10 Zrównoważony rozwój

Ważna jest również charakterystyka działań. Ich wpływ na
środowisko można ograniczyć, np. poprzez wewnętrzne
regulaminy i procedury, monitoring norm jakości
i certyfikacje norm, takich jak:
(g)

Building Research Establishment Environmental
Assessment Method (BREEAM),

(h)

Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) oraz

(i)

określone certyfikaty przyznawane
w poszczególnych krajach, zgodnie z definicjami
i wymaganiami przepisów prawa krajowego.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia
szczegółowej oceny lub oceny wskaźnikowej, może
okazać się niezbędnym zaangażowanie konsultantów
specjalistycznych.

5.11 Planowanie przestrzenne
Coraz częściej zdarza się, że zarówno właściciele
budynków, jak i najemcy szukają możliwości poprawy
swoich działań w ramach społecznej odpowiedzialności
biznesu i uniknięcia potencjalnych przyszłych ryzyk
inwestycyjnych poprzez kupno lub rozbudowę budynków,
które oferują wyższą wydajność energetyczną i pozwalają
na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko albo
szukają możliwości podniesienia standardu budynków, jeśli
te nie spełniają odpowiednich kryteriów.

Ocena planowania przestrzennego obejmuje zazwyczaj
wizytację nieruchomości i otaczającego terenu oraz
następujące działania badawcze:
(a)

uzyskanie, zazwyczaj od klienta, wszystkich
wniosków o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy oraz samych decyzji w odniesieniu
do nieruchomości,

(b)

zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi
planowania przestrzennego: dokładny przegląd
istniejących przepisów z zakresu planowania
przestrzennego obowiązujących dla danej
lokalizacji, w tym regulacje miejscowe,
regionalne i krajowe,

(c)

przegląd dokumentów dotyczących
miejscowego planowania przestrzennego:
obejmuje to przegląd miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego odnoszących
się do danej nieruchomości w celu ustalenia
historii zgód planistycznych i upewnienia się,
czy obecny sposób użytkowania nieruchomości
jest zgodny z aktualnym planem.
Do przeprowadzenia tego postępowania może
być potrzebna zgoda właściciela nieruchomości.
W takim przypadku.

Często wymaga to oceny efektywności samego budynku
jak również efektywności działalności prowadzonej na
terenie nieruchomości.
Efektywność budynku można porawić poprzez
ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w tym:
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(a)

efektywność projektu konstrukcyjnego,

(b)

efektywność zużycia energii elektrycznej,

(c)

efektywność zużycia wody,

(d)

efektywność materiałów,

(e)

ograniczenie produkcji odpadów
niebezpiecznych i ich przechowywanie
(produkcja CO2 i chlorofluorowęglowodorów
– CFC) oraz

(f)

poprawę jakości środowiska
wewnątrz pomieszczeń.
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(d)

(e)

kontakt z urzędnikami odpowiedzialnymi za
planowanie przestrzenne: obejmuje to uzyskanie
informacji na temat wszelkich strategicznych
planów zagospodarowania danego obszaru,
przyszłych możliwości rozwoju oraz ograniczeń
związanych z nieruchomością oraz

(A)

pozwolenie na użytkowanie budynku,

(B)

zgoda Straży Pożarnej,

(C)

testy podstawowych instalacji,

(D)

coroczny test instalacji tryskaczowej,

(E)

certyfikacja dla wieży chłodniczej,

ocenę przyszłych możliwości rozwoju:
obejmuje to przedstawienie oceny potencjalnych
możliwości rozwoju i ograniczeń związanych
z nieruchomością.

(F)

badania sprawności zaworów zwrotnych,

(G)

rejestracja windy (w Polsce UDT),

(H)

umowa o utylizacji odpadów przemysłowych,

(I)

certyfikat dla zaworów termostatycznych oraz

(J)

plan zapobiegania skażeniu bakterią Legionelli.

5.12 O
 cena zgodności
z przepisami prawa
(a)

Zgodność z przepisami i prawem budowlanym

Taka ocena jest często zlecana w ramach raportu z Audytu
Technicznego „Due Diligence” i najczęściej zawiera:
(i)

wyjaśnienie zastosowania odpowiednich
przepisów prawa budowlanego w odniesieniu
do danej nieruchomości,

(ii)

kontrolę decyzji planistycznych, pozwoleń
na budowę, map katastralnych i wypisów
z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

(iii)

informację na temat potrzeby zapewnienia
wstecznej zgodności z przepisami i jej
wpływ na przyszłe przeniesienie prawa
własności nieruchomości. Należy przedstawić
również wytyczne związane z koniecznością
zapewnienia wstecznej zgodności (np. wymóg
doprowadzenia starszego budynku do stanu
zgodnego z obowiązującymi obecnie przepisami
prawa w przypadku gruntownego remontu /
przebudowy),

(iv)

wszelkie wymagane obowiązujące roczne
lub inne okresowe przeglądy lub certyfikacje,

(v)

odniesienia do wszelkich wchodzących
europejskich lub krajowych przepisów,
które będą mogły mieć zastosowane
w odniesieniu do danej nieruchomości
oraz

(vi)

informację o dokumentach potwierdzających
zgodę na użytkowanie nieruchomości, takich jak:

Uwzględniając wymogi klienta, cel raportu z Audytu
Technicznego „Due Diligence” i planowany sposób
użytkowania nieruchomości, należy przedstawić opinię
na temat komercyjnych konsekwencji niezgodności
z przepisami oraz ograniczeń mogących mieć wpływ
na obecny i przyszły sposób użytkowania nieruchomości,
a wynikających z takich niezgodności.
Na przykład, rodzaj i ilość towaru składowanego
w magazynie może w dużej mierze zależeć od rodzaju
instalacji tryskaczowej przy zastosowaniu zarówno
systemów o wysokiej, jak i niskiej pojemności,
spełniających standardy dla przestrzeni otwartej /
niezaaranżowanej. Klient zostałby wprowadzony w błąd,
gdyby w raporcie napisano, że nieruchomość spełnia
odpowiednie standardy, bez odwołania się do ograniczeń
związanych z rodzajem i ilością towaru, który może być
przechowywany w budynku z danym rodzajem instalacji
tryskaczowej.
Zaleca się, aby osoby sporządzające raport określiły,
czy przeprowadzono przegląd lub szczegółową kontrolę.
W podsumowaniu tej części raportu należy zawrzeć opinię
na temat:
(i)

ryzyk wynikających z kwestii niezgodności
z przepisami,

(ii)

wysokości kosztów usunięcia
takich niezgodności oraz

(iii)

ram czasowych usunięcia niezgodności
oraz różnych priorytetów związanych
z usunięciem niezgodności lub pracami
modernizacyjnymi.
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(b)

Dostęp

Ten punkt zawiera ogólny komentarz na temat
zgodności nieruchomości ze stosownymi przepisami
prawa krajowego w zakresie dostępu. W zależności
od czynników takich jak wiek budynku, czy obecny, lub
planowany sposób użytkowania, konsultant budowlany
może zarekomendować klientowi przeprowadzenie
oceny dostępu.
W ramach oceny dostępu należy ustalić zgodność
nieruchomości z odpowiednimi przepisami prawa
krajowego związanego np. z przepisami dot. dyskryminacji
osób niepełnosprawnych. Ocena powinna zawierać
sprawdzenie:

To, czy ocena znaczenia kulturowego / zabytkowego
nieruchomości jest wymagana, ustala się na podstawie
bieżącego lub potencjalnego wpisania nieruchomości (lub
sąsiednich nieruchomości) do miejscowego lub krajowego
rejestru zabytków (lub też zlokalizowania w strenie ochony
konserwatorskiej). Nieruchomość może zostać wpisana
na taką listę ze względu na jej znaczenie historyczne,
estetyczne, naukowe lub społeczne i przez to wykonywanie
jakichkolwiek robót może być uwarunkowane uzyskaniem
stosownej akceptacji.
Ocena znaczenia kulturowego zazwyczaj:

(i)

zewnętrznych i wewnętrznych dróg dostępu,

(ii)

parkingów,

(a)

obejmuje oględziny nieruchomości i jej okolicy,

(iii)

wejść do budynku,

(b)

(iv)

toalet dla niepełnosprawnych, oraz

(v)

wind, schodów i ramp.

zakłada sprawdzenie statusu nieruchomości
(w oficjalnym rejestrze zabytków) oraz ograniczeń
jej dotyczących,

(c)

jest przeprowadzana przez eksperta mającego
odpowiednią wiedzę na temat rodzaju ocenianej
nieruchomości i jej lokalizacji,

(d)

obejmuje przegląd elementów budynku i całej
nieruchomości o szczególnym znaczeniu
kulturowym oraz ocena jego klasy,

(e)

odnosi się do wpływu przyszłego wykorzystania
lub użytkowania nieruchomości oraz możliwości
jej przebudowy oraz

(f)

stanowi podstawę dla polityki i sposobu
zarządzania wprowadzonego przez właściciela
w celu zapewnienia zgodności ze stosownymi
przepisami ustawowymi.

Pozwoli to na ustalenie osiągniętego poziomu zgodności
i ustalenia priorytetów dla usunięcia zidentyfikowanych
niezgodności.
Podczas oceny dostępu należy uwzględnić następujące
rodzaje niepełnosprawności:
(i)

osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich,

(ii)

osoby mające problem z poruszaniem się,

(iii)

osoby niesłyszące i słabo słyszące oraz

(iv)

osoby niewidome i słabo widzące.

Ocena powinna przedstawiać komentarz na temat
istnienia wcześniej przygotowanego planu działania
dotyczącego dostosowania dostępu w odniesieniu
do danej nieruchomości i ocenę strategii przyjętej
w związku z ocenianym budynkiem i lokalizacją.
Plany działań dotyczące dostosowania dostępu są
strategicznym podejściem do zmiany praktyk biznesowych
w celu ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka skarg
przeciwko właścicielowi budynku.
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5.13 Zagadnienia związane
z ochroną zabytków
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Konsultant budowlany powinien odnieść się do przepisów
krajowych regulujących kwestie danej nieruchomości
i w razie potrzeby zaangażować wyspecjalizowanego
planistę (architekta).
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5.14 Wskaźnik powierzchni,
miejsc parkingowych
i efektywność
Wskaźnik powierzchni i miejsc parkingowych są często
określane przez lokalne władze i wprowadzane poprzez
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Wskaźniki te wyznaczają maksymalną powierzchnię
brutto i netto oraz wielkość budynku, który może zostać
wybudowany na danej działce wraz z dozwoloną liczbą
miejsc parkingowych. Informacje te są potrzebne
dla klienta do ustalenia optymalnego wykorzystania
nieruchomości. Informacje na temat bieżących regulacji
powinny zostać umieszczone w raporcie z Audytu
Technicznego „Due Diligence”.
Efektywność budynku może zostać obliczona poprzez
porównanie powierzchni brutto i powierzchni użytkowej,
według zasad stosowanych na rynku lokalnym.

5.15 P
 ołożenie nieruchomości
oraz służebności

Podczas przeprowadzania inwentaryzacji specjalista
sprawdza odpowiednie rejestry ksiąg wieczystych,
które zawierają szczegółowe dane na temat praw
własności do nieruchomości. Taki przegląd pozwala
na pozyskanie informacji na temat granic nieruchomości
i ustanowionych praw służebności, przejazdu i przechodu,
prawa użytkowania lokalu, prawa nadbudowy oraz
innych korzystnych lub tez nie korzystnych uwarunkowań
prawnych dotyczących nieruchomości.
Ustanowione służebności mogą np. wpłynąć na możliwość
i zakres przyszłej rozbudowy nieruchomości, ponieważ
budowa na terenie objętym służebnością np. ze względu
na rury wodociągowe lub kanalizacyjne może być
zakazana. Na nieruchomości może spoczywać prawo
przejazdu lub przechodu, które pozwala właścicielowi
przyległej działki na korzystanie z części nieruchomości
w celu uzyskania dostępu do swojej własności. Z tego
powodu teren objęty tego typu prawem nie może zostać
zabudowany w przyszłości.
Inwentaryzacja nieruchomości zostanie zatem
przeprowadzona w celu weryfikacji:
(c)

granic,

(d)

czy budynek (budynki) lub inne obiekty zostały
wybudowane w całości na danej nieruchomości.
W pewnych przypadkach mur graniczny mógł
zostać wybudowany na granicy, co może
mieć poważne konsekwencje dla właściciela
nieruchomości, szczególnie, jeśli klient rozważa
podział nieruchomości oraz

(e)

czy sąsiednie budynki/ ogrodzenia
częściowo wkraczają na nieruchomość.

Inwentaryzacja nieruchomości jest zazwyczaj
przygotowywana przez geodetę posiadającego
stosowne uprawnienia państwowe. Cel takiej
inwentaryzacji jest dwojaki:
(a)

(b)

zidentyfikowanie / zweryfikowanie położenia
budynku (budynków) oraz innych obiektów
na nieruchomości oraz
zidentyfikowanie służebności, prawa przejazdu
i przechodu, i innych praw, które dotyczą
nieruchomości.

Informacje dotyczące tej części raportu z Audytu
Technicznego „Due Diligence” są zazwyczaj przekazywane
zespołowi zajmującemu się audytem prawnym „Due
Diligence”, jako że niektóre zagadnienia wykorzystywane
są przez obydwa zespoły.

5.16 Amortyzacja podatkowa/
odpisy amortyzacyjne
Każdy kraj posiada własne przepisy dotyczące amortyzacji
podatkowej/ odpisów amortyzacyjnych. Konsultant
budowlany musi odnosić się do przepisów prawa
krajowego, jeśli chce udzielić jak najlepszej porady
swojemu klientowi. Często tego typu zagadnienia dotyczą
przygotowania wyceny, i nie są elementem raportu Audtyu
Technicznego. Miejsce przedstawienia tego typu kwestii
należy ustalić z klientem, który to powinien wyznaczyć
podmiot odpowiedzialny za ich przygotowanie
specjalizujący się w tego typu zagadnieniach.
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Zasadniczo właściciele nieruchomości mają dostęp do
wspomnianych odpisów w formie potrąceń lub wyrównań
naliczanych w stosunku do szacowanego dochodu
z aktywów i okresu ich amortyzacji.
Ogólnie mówiąc, okres amortyzowania aktywów to czas,
w jakim dane dobro może być wykorzystywane przez
dany podmiot w celach podlegających opodatkowaniu lub
osiągania dochodu, zgodnie ze stosownymi przepisami
prawa. Aktywa podlegające amortyzacji to aktywa, których
okres użytkowania jest ograniczony i w przypadku których
można racjonalnie zakładać spadek wartości w trakcie
użytkowania. Zrozumienie zarówno przepisów prawa, jak
i ich zastosowania do poszczególnych rodzajów aktywów
majątkowych, w zależności od wieku, stanu technicznego,
kosztów lub klasyfikacji, jest kluczem do osiągnięcia
maksymalnych korzyści.

5.17 Wycena wartości
odtworzeniowej
Szacunkowy koszt odtworzenia to całkowity szacowany
koszt odbudowy nieruchomości, która uległa zniszczeniu
w wyniku, np. pożaru lub wybuchu. Takie opracowanie
przygotowywane jest w celu oszacowania kosztów
odbudowy, które zostaną uwzględnione podczas
określania wysokości ubezpieczenia danego budynku.
Zakres oszacowania powinien zostać omówiony oraz
uzgodniony z klientem w tym również z uwzględnieniem
umów najmu, które określają obowiązki właściciela
i najemcy. Należy określić na przykład, czy wyposażenie i
instalacje najemcy lub podstawowe wyposażenie należące
do właściciela powinny zostać wzięte pod uwagę, czy
może klient oczekuje wyceny samego budynku,
a wycena wszystkich innych elementów powinna zostać
przedstawiona w oddzielnym dokumencie.
Dokładność oszacowania jest uwarunkowana zakresem
zlecenia, ponieważ obszar ten często jest przedmiotem
prac związanych z wyceną nieruchomości i może wahać
się od prostej stawki za metr kwadratowy danego typu
budynku do wykonywania pomiarów powierzchni na
podstawie rysunków oraz wizji lokalnej. Ogólnie mówiąc,
im prostsza metoda oszacowania, tym większe będzie
prawdopodobieństwo niedokładności.
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W oszacowaniu należy wziąć pod uwagę:
(a)

wyburzenie,

(b)

odbudowę budynku zgodnie z taką samą/
podobną specyfikacją, co istniejący budynek
(jeśli zaszły zmiany w wymogach prawa
budowlanego od chwili dopuszczenia do użytku
pierwotnego budynku, koszty odbudowy
powinny odpowiadać aktualnym przepisom),

(c)

odtworzenie dokumentacji,

(d)

wynagrodzenia konsultantów,

(e)

uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem
i wzrost kosztów, oraz

(f)

stratę z tytułu wynajmu poniesioną w trakcie
procesu odbudowy w oparciu o informacje
dostarczone przez klienta.

Więcej informacji znajduje się w dokumencie Wytyczne
RICS w zakresie wykonywaniania wycen wartości
odtworzeniowej (RICS Giude Carrying out Reinstatement
Cost Assesment).

5.18 Prognozy wydatków
inwestycyjnych (CAPEX)
Oszacowania kosztowe związane z Audytem Technicznym
„Due Diligence” zasadniczo dotyczą nakładów
inwestycyjnych (CAPEX – ang. capital expenditure)
zazwyczaj w 5-cio lub 10-cioletnim okresie uzgodnionym
z klientem. Dlatego też prognozy CAPEX są przede
wszystkim tylko wskazówkami i przedstawia się je jako
„rząd wielkości kosztów” określonych prac. Pozycje
dotyczące prac często nie są w pełni opisane lub
wystarczająco szczegółowe i odzwierciedlają ogólny
charakter wyliczeń, ilość dostępnych informacji i cel,
w którym zostały przygotowane.
Należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne dokumenty
dotyczące wcześniejszych CAPEX-ów lub budżetu.
Czasami i po dokładnym ustaleniu z klientem, prognozy
CAPEX mogą uwzględniać większą modernizację lub
remont. W taki, przypadku należy przygotować lub uzyskać
bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu prac,
projektu, specyfikacji i harmonogramu.
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Co więcej, wszelkie założenia lub wyłączenia, ważne
z punktu widzenia prognoz CAPEX, powinny być wyraźnie
zaznaczone w raporcie. Należą do nich między innymi
poniższe zagadnienia:
(a)

koszty prac przygotowawczych, marże firm
budowlanych, koszty ogólne i rezerwy,

(b)

kontrakty negocjowane, etapowane lub inne
specjalne formy kontraktów,

(c)

zatwierdzenia, zgody, odbiory,

(d)

koszty związane z dalszymi badaniami,

(e)

wynagrodzenia specjalistów/konsultantów za
dalsze badania, testy, projekty, dokumentację
i zarządzanie pracami naprawczymi lub
jakiekolwiek inne wynikające ze zmiany zakresu
prac naprawczych,

(f)

koszty związane z relokacją, tymczasowym
zakwaterowaniem, przerwaniem prac lub utratą
zysków przez właściciela budynku lub najemców,

(g)

prace poza granicami nieruchomości,

(h)

podatek od towarów i usług (PTU),

(i)

przyszłe wzrosty, oraz

(j)

nadgodziny, VAT i inflacja.

Klient może mieć także specyficzne wymagania dotyczące
planowanych wydatków, które mogą obejmować:
(a)

renowację nieruchomości w celu poprawienia jej
pozycji na rynku,

(b)

poprawę w zakresie zrównoważonego rozwoju,
np. wymianę wyposażenia budynku na bardziej
energooszczędne,

(c)

przebudowę lub rozbudowę budynku, oraz

(d)

przeprojektowanie nieruchomości na potrzeby
innego sposobu użytkowania.

Koszty, które należy oszacować w odniesieniu do prac
tego typu, winny być precyzyjnie określione i uzgodnione.
Prezentacja prognoz wydatków inwestycyjnych różni się
w zależności od specyficznych wymagań raportu. Częstym
formatem jest przedstawienie tabelaryczne. Zazwyczaj taki
raport zawiera listę pozycji szczegółowo przestawiających
omawiany element, planowany zakres prac i powiązane
koszty. Często określa się także w przypadku każdej
pozycji proponowane ramy czasowe prac naprawczych
oraz poziom ryzyka, co pomaga w stworzeniu ram
dla sugerowanych wydatków.

5.19 Szacowanie wydatków
operacyjnych (OPEX)
Wydatki operacyjne (OPEX - ang. operational expenditure)
różnią się od wydatków inwestycyjnych CAPEX tym,
że mogą zazwyczaj być w części pokryte przez najemców
budynku (w transakcji inwestycyjnej) lub w celach
podatkowych mogą zostać zrekompensowane,
jako potrącenie z dochodu z wynajmu.
OPEX typowo obejmuje zarówno opłaty ustawowe
(takie jak podatki lokalne, opłaty za wodę i ścieki, podatki
gruntowe i inne) oraz koszty operacyjne (takie jak składki
ubezpieczeniowe, sprzątanie, koszty konsumpcji energii
elektrycznej dla części wspólnej nieruchomości, naprawy
i konserwacja, zarządzanie, administracja, ochrona i inne).
Powyższe koszty są często łącznie nazywane „kosztami
eksploatacji”.
Jeśli oszacowanie OPEX jest wymagane w ramach
zlecenia, konsultant budowlany musi uzyskać od klienta
lub strony sprzedającej informacje na temat podziału
kosztów eksploatacji nieruchomości pomiędzy właściciela,
a najemcę, w tym podział kosztów konserwacyjnych.
Aby dostarczyć klientowi informacji na temat kosztów
operacyjnych związanych z budynkiem, szacowanie
wykonuje się w odniesieniu do wartości referencyjnych
dla danego typu nieruchomości.
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6 
INTERPRETACJA RAPORTU
6.1 Wnioski dotyczące kosztów

(a)

Ekstremalne: wymagana natychmiastowa
reakcja,

Ocena kosztów związanych z kwestiami przedstawionymi
w raporcie ma ogromne znaczenie w procesie
przygotowania Audytu Technicznego „Due Diligence”.
Odnosi się to szczególnie do rynków o dużej
konkurencyjności, kiedy rentowność planowanej transakcji
opiera się na osiągnięciu określonego zysku lub stopy
zwrotu w krótkim okresie.

(b)

Wysokie: wymagane duże zaangażowanie
w zarządzanie ryzykiem,

(c)

Umiarkowane: należy określić odpowiedzialność
za zarządzanie ryzykiem,

(d)

Niskie: zarządzanie ryzykiem w ramach
standardowych procedur.

Dlatego też konsekwencje kosztowe różnych wad,
anomalii, niezgodności z przepisami prawa
i niedociągnięciami są bardzo ważnym elementem
raportu z Audytu Technicznego „Due Diligence”.

6.2 Ramy czasowe
Nie wystarczy samo podanie kosztu związanego
z istnieniem różnych wad. Ważne jest określenie, kiedy
zaistnieje potrzeba jego poniesienia. W branży budowlanej
ogólnie przyjmuje się następujące okresy:
(a)

Niezwłocznie: w ciągu jednego roku

(b)

Krótkoterminowe: od roku do dwóch lat

(c)

Średnioterminowe: od trzech do pięciu lat

(d)

Długoterminowe: od pięciu do dziesięciu lat

W raporcie należy zdefiniować użyte określenia związane
z czasem, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości.
Przy udzielaniu porad dotyczących kosztów i ich
przewidywanych terminów poniesienia, należy wziąć pod
uwagę zamiar kupującego względem nieruchomości, który
winien zostać określony na etapie uzgadniania zlecenia
z klientem.

Zarządzanie ryzykiem może przybrać formę jakościową
i/lub ilościową, pozwalając klientowi na lepszą
identyfikację i analizę ryzyk, reakcję na nie, monitoring
oraz raportowanie. W przypadku Audytu Technicznego
„Due Diligence” ocena ryzyka może pomóc w ustaleniu,
w jaki sposób klient powinien zareagować oraz których
ryzyk może uniknąć, które przekazać, ograniczyć lub
zaakceptować. Takie decyzje wiążą się z kwestiami
odpowiedniego zarządzania projektowaniem, pracami
budowlanymi oraz zarządzania budynkami oraz
powiązanymi prognozami wydatków inwestycyjnych
i operacyjnych (CAPEX i OPEX).

6.4 Przyczyny
występowania wad
W trakcie identyfikacji wad ustala się również przyczynę,
skutek oraz przedstawia się rekomendacje dotyczące
działań zapobiegawczych/dalszych badań.
Zasadniczo wady można podzielić na następujące
kategorie:
(a)

naklady inwestycyjne,

(b)

naprawy i konserwacja,

(c)

kwestie zgodności z przepisami prawa. Nie jest
to jedynie opinia wyrażona przez specjalistę
ds. prawa budowlanego, ale obejmować
ona winna również zagadnienia certyfikacji
systemów przeciwpożarowych, zabezpieczeń
przeciwpożarowych, kwestie związane z
miejscem pracy oraz

(d)

zobowiązania wynikające z umów najmu.

6.3 Ocena ryzyka
Ocena ryzyka polegaja na równoważeniu zobowiązań
i możliwości w rozumieniu kosztów inwestycyjnych oraz
kosztów użytkowania, dlatego też jest integralną częścią
audytu technicznego Ryzyko można zdefiniować jako
możliwość wystąpienia czegoś, co wpłynie na cele
założone do osiągnięcia zgodne z praktyką stosowaną
na europejskim rynku. Ryzyka i wymagane reakcje na nie,
mogą zostać sklasyfikowane w następujący sposób:
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6.5 Koszty w analizie inwestycji
i strategii
Audyt techniczny „Due Diligence i audyt komercyjny
„Due Diligence” mają ze sobą wiele wspólnego, dlatego
też ważnym jest, aby koszty przedstawić w ujęciu
komercyjnym. Rzadko zdarza się, aby podczas procesu
przygotowywania Audytu Technicznego „Due Diligence”
nie pojawiła się żadna kwestia tego typu. Ważne jest,
aby wykorzystać ten proces jako proaktywne narzędzie
w czasie dokonywania transakcji, której przedmiotem
jest nieruchomość.
Wyzwaniem dla klienta jest zidentyfikowanie tych
aspektów nieruchomości, które wpłyną negatywnie na
daną transakcję oraz wdrożenie strategii niwelującej lub
ograniczającej ich wpływ. Ponieważ powód dokonywania
transakcji na rynku nieruchomości różni się w zależności
od klienta, należy ustalić te aspekty nieruchomości, które
można przedstawić jako jej zalety. Dlatego istotnym jest
dokładne zrozumienie na samym początku wytycznych
klienta dotyczących celu Autytu Technicznego.
Poprawnie skonstruowany raport z Audytu Technicznego
„Due Diligence” powinien pomóc klientowi w podejęciu
decyzji, być łatwy do zrozumienia oraz stanowić źródło
odpowiednich informacji.
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7 
ZAGADNIENIA DO ROZWAŻENIA
PRZEZ DORADCÓW PRAWNYCH
Istnieje istotna zależność pomiędzy Audytem Technicznym
„Due Diligence”, a audytem prawnym „Due Diligence”,
przeprowadzanym przez doradców prawnych.
Analizy te w pewnym stopniu często pokrywają się.
Czasami te same zadania mogą być wykonywane przez
konsultanta budowlanego i doradcę prawnego, ale klienci
otrzymają lepszy efekt końcowy, jeżeli obaj doradcy
będą ze sobą współpracować w celu zminimalizowania
powielenia informacji. Należy zaznaczyć, że zazwyczaj
klient bezpośrednio zatrudnia doradcę prawnego.
Zwykle Audyt Techniczny jest przeprowadzany przed
audytem prawnym. Wynik Audytu Technicznego „Due
Diligence” jest wykorzystywany do przeprowadzania analizy
prawnej oraz przygotowywania wzoru umowy oraz jej
negocjowania, czy to w przypadku umowy sprzedaży,
czy umowy najmu.
W szczególności (ale nie tylko) wynik Audytu Technicznego
”Due Diligence” może wpłynąć na wymienione poniżej
aspekty prawne transakcji, dlatego konsultant budowlany
powinien w pełni współpracować z doradcą prawym
klienta w obszarach, które dotyczą obu specjalistów
i pokrywają się:
(a)

zakres gwarancji sprzedawcy/wynajmującego,

(b)

ujawnienie istotnych informacji na temat
nieruchomości,

(c)

gwarancje i oświadczenia o zgodności
z przepisami prawa,

(d)

zakres sprawdzenia wymaganej
ustawowo dokumentacji,

(e)

zarządzanie i ocena ryzyka,

(f)

negocjowanie odszkodowań, oraz

(g)

obowiązki realizacji umowy/sprzedawcy/
wynajmującego.

Istnieje kilka kwestii, na które konsultant budowlany
powinien zwrócić uwagę klienta.
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7.1 Tytuł własności
i prawo dysponowania
nieruchomością
(a)

tytuł własności lub inny instrument ustawowy,

(b)

prawo dysponowania,

(c)

dokumenty potwierdzające użytkowanie,
najem, udzielenie pozwoleń, podwynajmów
lub pustostanów,

(d)

ewidencja potencjalnych wykroczeń,

(e)

dokumenty sugerujące możliwe prawa przejazdu
i przechodu negatywnie wpływające na
nieruchomość,

(f)

dokumenty potwierdzające potrzebę
ustanowienia prawa przejazdu i przechodu
lub prawa służebności w celu uzyskania dostępu
do nieruchomości,

(g)

dokumenty potwierdzające zainteresowanie
władz we wznowieniu użytkowania
przylegających dróg lub ścieżek, oraz

(h)

spis włączeń i wyłączeń (w szczególności
w wynajmowanej nieruchomości).

7.2 Granice
(a)

ewidencja słabo określonych granic,

(b)

prawa nadbrzeżne (w związku z brzegami rzek
lub drogami wodnymi),

(c)

dokumenty potwierdzające prowadzenie
działalności poza granicami podmiotowej
nieruchomości (głównej lub dodatkowej
działalności), oraz

(d)

dokumenty potwierdzające przekroczenie
granicy.
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7.3 Gwarancje i rękojmie
Ten punkt odnosi się do dostępności i możliwości
przeniesienia gwarancji w odniesieniu do prac
budowlanych, takich jak:
(a)

prace w zakresie podbudowy,

(b)

prace w zakresie ochrony drewna i/lub
zapobiegania wilgoci w pomieszczeniach,

(c)

zachowanie szczelności przez ściany
szczelinowe,

(d)

podwójne przeszklenia,

(e)

izolacja ścian szczelinowych,

(f)

płaskie dachy,

(g)

naprawy instalacji,

(h)

ostatnie ważne naprawy budynku,

(i)

gwarancja na zabezpieczenie roszczeń,
udzielona przez oryginalnego wykonawcę
i projektanta, oraz

(j)

poprzednie sprawozdania techniczne, do których
prawa mogą zostać scedowane na kupującego.

7.4 Wynajem
(a)

oczywiste naruszenie postanowień dotyczących
praw zapisanych w umowach najmu,

(b)

oczywiste naruszenie postanowień umownych
w zakresie dozwolonego sposobu użytkowania,
oraz

(c)

szczegółowe informacje na temat wolnych lokali.

7.5 Zgodność z przepisami
prawa.
(a)

zgodność nieruchomości
z decyzjami budowlanymi,

(b)

zgodność nieruchomości
z mapami katastralnymi,

(c)

zgodność nieruchomości
z dopuszczeniami do użytkowania, oraz

(d)

zgodność nieruchomości
z dokumentacją przeciwpożarową.
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8 
UBEZPIECZENIE
Konsultant budowlany powinien posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności zawodowej odpowiednie
do podejmowanych zadań i świadczonych usług.
Wszyscy licencjonowani przez RICS rzeczoznawcy
budowlani są zobowiązani „Zasadami RICS” do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
Członkowie RICS powinni także posiadać ubezpieczenie
w zakresie roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych
i roszczeń osób trzecich. Członkowie RICS są
odpowiedzialni za przestrzeganie warunków
określonych przez swojego ubezpieczyciela.
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ANEKS A 
LISTA KONTROLNA
WYKONANIA USŁUG
Audyt Techniczny „Due Diligence” istniejących budynków biurowych (lista kontrolna może zostać dostosowana do innych
typów budynków). Należy zawsze brać pod uwagę przepisy prawa krajowego

Sprawdzenie

Tak/Nie Podpowiedź

0.0

Wykaz dokumentów z bazy danych

Lista wszystkich wymaganych/ otrzymanych
dokumentów

1.0

Lokalizacja/ położenie/ opis budynku

Zrób zdjęcia.

1.0.1

Miasto

Kraj

1.0.2

Lokalizacja w ujęciu makro

Opis okolicy: centrum miasta, przedmieścia,
otoczenie.
Zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego/
decyzją WZ?

1.0.3

Lokalizacja w ujęciu mikro

Komunikacja publiczna, kolej podmiejska,
autostrady, drogi publiczne, inne drogi.

2.0

Prawa do nieruchomości/ pozwolenia/
plany i dokumenty urzędowe

2.0.1

Ochrona zabytków / strafa ochrony
konserwatorskiej

Czy obiekt jest pod ochroną?

2.0.2

Lokalne Wytyczne / konserwatorskie/ projektowe

Oficjalne ograniczenia?

2.0.3

Ochrona przyrody

2.0.4

Mapa działki

2.0.5

Istnienie wcześniejszego pozwolenia na budowę

Najważniejsze stwierdzenia, warunki/
dodatkowe wymagania. Poproś o kopie.

2.0.6

Zgodność z przepisami prawa budowlanego

Czy budynek spełnia warunki
pozwolenia na budowę?

2.0.7

Wyrys z rejestru gruntów

2.0.8

Plan zagospodarowania terenu

2.0.9

Plan zagospodarowania przestrzennego
(studium gminy lub plan miejscowy)

2.0.10

Wypis z rejestru gruntów

2.0.11

Plany uzbrojenia terenu i sieci

2.0.12

Inne oficjalne zezwolenia

2.0.13

Plany kanalizacji/ sieci ścieków/ pozwolenia
dotyczące kanalizacji / pozwolenia
wodno-prawne

2.0.14

Wypis z księgi wieczystej na temat
obciążeń lub jego odpowiednik

Wniosek do organu władzy publicznej.
Np. obciążenia hipoteczne, niezapłacone
podatki, prawo służebności itp.

2.0.15

Dokumenty zaświadczające o poniesieniu
nakładów na inwestycję celu publicznego

Zwrócić się do stosownego urzędu.

Decyzje o warunkach zabudowy?
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2.0.16

Informacje o możliwych odstępstwach
od przepisów i wymagań

3.0

Działka/ grunt/ zanieczyszczony teren/
zanieczyszczenia

Zrób zdjęcia.

3.0.1

Wielkość działki

[……..] m2

3.0.2

Uwarunkowania topograficzne/ układ/
struktura gruntu na działce

3.0.3

Geotechniczne warunki posadowania obiektu /
raport geotechniczny

3.0.4

Poziom wód gruntowych

3.0.5

Strefa zagrożenia powodzią

3.0.6

Raport nt. stanu wód gruntowych

Agresywne działanie na beton.

3.0.7

Ryzyko problematycznego terenu/ substancji
zanieczyszczającej/ zanieczyszczenia

Jakie? Czy istnieją ekspertyzy
lub badania gruntu?

3.0.8

Dokumenty związane z gruntem
problematycznym / podejrzeniem
występowania gruntu problematycznego

Jakie?
Czy istnieją ekspertyzy lub badania gruntu?

3.0.9

Ryzyko wystąpienia niewypałów / niewybuchów

Jakie?
Czy istnieją ekspertyzy lub badania gruntu?

4.0

Otoczenie/ środowisko

Zrób zdjęcia.

4.0.1

Stałe wpływy emisji zanieczyszczeń
przemysłowych

Odległości [……..]. Jakie? Hałas, pył, dym,
zapach. Np. browar, tereny przemysłowe?

4.0.2

Niekorzystne oddziaływanie elektromagnetyczne

Odległość linii przesyłowych
lub transformatorów?

4.0.3

Inne odziaływania na budynek

Jakie?

4.0.4

Anteny sieci komórkowych

5.0

Dostęp: Dostęp do działki i budynku

5.0.1

Bezpośredni dostęp do działki

5.0.2

Liczba wejść do budynku

5.0.3

Ogólnodostępne wejścia/wyjścia do/z budynku

5.0.4

Dostęp przez działki należące do osób trzecich

Które?

5.0.5

Prawo do przejazdu i przechodu posiadane
przez sąsiadów lub strony trzecie

Komu?

5.0.6

Zabezpieczone prawo przechodu

5.0.7

Wewnętrzne otwarcie budynku / dostep

6.0

Dane dotyczące budynku/ rysunki
powykonawcze/ dokumentacja odbiorowa
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[……..] m, najwyższy poziom wody
gruntowej [……..] m w stosunku
do powierzchni gruntu.

Zrób zdjęcia.
Główne wejścia i inne boczne/tylne wejścia.

Opis
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6.0.1

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie

Pozwolenie / decyzja?

6.0.2

Protokoły z odbioru / decyzje wydane
przez odpowiedni urząd / organ (np. PINB,
Państwowa Straż Pożarna, Sanepid)

6.0.3

Protokoły odbiorowe wszystkich instalacji
i infrastruktury technicznej

6.0.4

Protokół odbioru budynku od generalnego
wykonawcy

6.0.5

Protokoły zdawczo-odbiorcze wystawione
przez obecnego właściciela budynku

W tym lista usterek, dodatkowe
dokumenty na temat prac naprawczych.

6.0.6

Lista wszystkich podwykonawców
generalnego wykonawcy

Ważne z punktu widzenia prac
konserwacyjnych

6.0.7

Maksymalna dozwolona liczba pracowników
w budynku

[……..] pracowników

6.0.8

Sposób użytkowania budynku / inne
dopuszczone sposoby użytkowania

Biura, sklepy, centrum handlowe, hotel,
budynki wielofunkcyjne lub nieruchomości
mieszkalne

6.0.9

Aktualny sposób użytkowania budynku

Pojedyncze pomieszczenia biurowe,
zespoły pomieszczeń biurowych, open
space, połączone pomieszczenia biurowe,
wielofunkcyjne, inne.

6.0.10

Dokładna specyfikacja budynku

6.0.11

Oddzielna specyfikacja budynku dla najemców

W tym opis całego wyposażenia
budynku oraz przestrzeni najemców.

6.0.12

Dokumenty planistyczne w odpowiedniej
skali, szczegółowe plany, przekroje

Skala [……..]. Aktualizacja planów
i dokumentacja powykonawcza?

6.0.13

Rzuty wszystkich kondygnacji

Aktualizacja rzutów i dokumentacja
powykonawcza?

6.0.14

Plany i schematy wszystkich instalacji
i całej infrastruktury technicznej.

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
oraz wszelkie instalacje elektryczne i
mechaniczne, a także ich części.

6.0.15

Plany i widoki fasad

Aktualizacja planów/widoków i
dokumentacja powykonawcza?

6.0.16

Rok budowy

Rok [……..]. Jeśli nieznany, to zbliżony
[……..].

6.0.17

Modyfikacje i/lub rozbudowy budynku/
przebudowy

Rok [……..]. Renowacje?
Co zostało zrobione? Opis

6.0.18

Ogólny stan utrzymania

Zrób zdjęcia. Opis

6.0.19

Rodzaj budynku/ typ konstrukcji

Szkielet stalowo-betonowy, szkielet stalowy,
murowana, konstrukcja mieszana

6.0.20

Liczba głównych pięter

[……..] pięter

6.0.21

Maksymalne obciążenie stropów

kN/m2 lub kg/m2 [……..]. Jeśli nieznane,
sprawdź obliczenia statyczne.

6.0.22

Okresy gwarancji/ rękojmi

Sprawdź i przedstaw limity czasowe
związane z postępowaniem gwarancyjnym.

6.0.23

Obliczenia statyczne/ konstrukcyjne

Sprawdź także w zatwierdzonym
przez urząd projekcie budowlanym

6.0.24

Dokumenty potwierdzające zachowanie
prawidłowych parametrów cieplnych budynku

Kopia protokołu z pomiarów lub obliczenia.

6.0.25

Dokument potwierdzający zgodność
z wymaganiami decyzji środowiskowych
oraz obowiązującymi przepisami

Kopia stosownych protokołów lub obliczeń.
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7.0

Powierzchnie użytkowe / powierzchnie
kondygnacji

Obecność dokumentacji
powykonawczej, jako podstawa
kalkulacji kubatury lub powierzchni
najmu

7.0.1

Powierzchnia całkowita brutto

[……..] m2. W razie potrzeby należy
zaangażować geodetę przed lub
po zakupie, w celu weryfikacji

7.0.2

Powierzchnia całkowita kondygnacji naziemnych

[……..] m2. Dokładne pomiary
mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami.

7.0.3

Powierzchnia całkowita
kondygnacji podziemnych

[……..] m2. Podział/rodzaje najemców
Sklepy [……..] jednostek.

7.0.4

Kubatura budynku/obliczenia kubatury budynku

Biura: [……..] jednostek.

7.0.5

Całkowita powierzchnia mieszkalna netto (PUM)

[……..] m2
Powierzchnia mieszkalna: [……..] jednostek.

7.0.6

Całkowita powierzchnia wynajmu netto

[……..] m2. Określ podstawę obliczeń
powierzchni.

7.0.7

Sprawdzenie całkowitej powierzchni najmu
wskazanej przez wynajmującego

W razie potrzeby wykonaj ponownie
pomiary.

7.0.8

Stosunek powierzchni kondygnacji
podziemnych brutto do powierzchni najmu

[……..].

7.1

Efektywność wykorzystania konstrukcji
i powierzchni pięter

Dotychczasowe lub potencjalne możliwości
wykorzystania powierzchni?

7.1.1

Siatka osi fasady

[……..] Dobra, jeśli 1,25 m do 1,50 m.

7.1.2

Rozpiętości konstrukcyjne / siatka osi słupów

[……..] Filary / kolumny? Wymiary siatki

7.1.3

Głębokość budynku / traktów

[……..] m. Patrz plany pięter.

7.1.4

Oddzielenie biur

[……..] m; szerokość korytarza [……..] m.
Dwustronny układ pomieszczeń czy inny?

7.1.5

Zgodność z przepisami BHP

Jeśli nie, opis [……..].

7.1.6

Dodatkowe powierzchnie /
powierzchnie bez dostępu światła dziennego

7.1.7

Wnętrza: Klatki schodowe/ powierzchnia pięter

7.1.8

Konstrukcyjna wysokość pięter

[……..] m.

7.1.9

Wysokość w świtle w biurach / wysokość
w świetle w holach i korytarzach

[……..] m. Wysokości od wykończonej
podłogi do sufitu lub podwieszanego sufitu?

7.1.10

Głębokość pojedynczego pomieszczenia
biurowego

[……..] m. Dobrze, jeżeli około 5 do 6 m.

7.1.11

Parapety okienne

Jeśli tak, na jakiej wysokości? [……..] m.

7.1.12

Możliwość modernizacji systemu chłodzącego

Jeśli tak, w jaki sposób? Jaki typ?
Stopień trudności?

7.1.13

Możliwości zmiany sposobu użytkowania
powierzchni po wykonaniu budynku

Rozważ zmianę sposobu użytkowania.
Jeżeli możliwe to tylko bez konieczności
przeprowadzenia większych dodatkowych
prac i ponoszenia wydatków na zmiany
stanu ”shell and core” (surowy zamknięty
z wykończeniem trzonów).

8.0

Garaż podziemny i piwnica

Sprawdź wymiary miejsc parkingowych.

8.0.1

Liczba miejsc parkingowych
w garażu podziemnym

[……..] miejsc. Automatyczne systemy
parkowania / parkowanie na platformach
czy tradycyjne miejsca parkingowe
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8.0.2

Liczba zewnętrznych miejsc parkingowych

[……..] miejsc. Czy jest dostępny plan
zagospodarowania terenu?

8.0.3

Pomieszczenia magazynowe

[……..] m2. Co jest magazynowane?

8.0.4

Maszynownie / pomieszczenia techniczne

[……..] m2. Co się tam znajduje?

8.0.5

Inne pomieszczenia i użytkowanie piwnicy

Opis.

8.0.6

Wentylacja

Opis. Jak jest zorganizowana pod
względem technicznym? Patrz również
punkt 10.0. Liczba wymian powietrza?

8.0.7

Tryskacze / systemy sygnalizacji pożaru/
czujniki dymu

Opis. Patrz również punkt 10.0

8.0.8

Rampy wjazdowe / bramy rolowane/
segmentowe lub podobne. System sterowania.

jw.

9.0

Zewnętrzny i wewnętrzny stan budynku

Zrób zdjęcia. Ocena uszkodzeń
i wad (usterek) budynku.

9.0.1

Rodzaj dachu/pokrycie dachowe/
odprowadzenie wody deszczowej

Uszkodzenia/wady? Dach płaski / spadzisty,
dwuspadowy, jednospadowy lub inny
rodzaj?

9.0.2

Maszynownie i urządzenia na dachu

Uszkodzenia/wady? Urządzenia
klimatyzacyjne, wentylacyjne, wyciągi?

9.0.3

Lukarny/okna mansardowe/ świetliki

Uszkodzenia/wady?

9.0.4

Okna połaciowe

jw.

9.0.5

Podkonstrukcja / wiązary dachowe

jw.

9.0.6

Dach: izolacja przeciwwodna /izolacja termiczna

Uszkodzenia/wady? System folii
syntetycznych lub system bitumiczny,
system odporny na promieniowanie UV?

9.0.7

Balkony/ tarasy i odwodnienie/ odprowadzenie
wody deszczowej

Uszkodzenia/wady?

9.0.8

Fasady

Opis: rodzaj i stan.

9.0.9

Okna

jw.

9.0.10

Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne / żaluzje

Rodzaj, stan, wiek okien, osłony
antyrefleksyjna, mechaniczne, elektryczne,
system zarządzania budynkiem (BMS)?

9.0.11

Wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne / żaluzje

Powłoka odbijająca? Odpowiedzialność
właściciela/najemcy?

9.0.12

Witryny sklepowe

Opis: rodzaj/stan.

9.0.13

Drzwi wejściowe

jw.

9.0.14

Skrzynka na listy

jw.

9.0.15

Domofon

jw.

9.0.16

Utwardzenie terenu

Opis: rodzaj/stan. Cement, anhydryt, asfalt?
Rodzaj podłoża? Natężenie dźwięku?

9.1

Wewnętrzny stan budynku/ wyposażenie
powierzchni wspólnych

Zrób zdjęcia.

9.1.1

Klatki schodowe

Opis: klatki, hol wejściowy, lobby,
przedsionki windowe. Rodzaj materiału/
stan.

9.1.2

Poręcze

Opis: rodzaj/stan.

9.1.3

Oświetlenie ogólne w częściach wspólnych

jw.

9.1.4

Oznaczenie i oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Opis: rodzaj/stan. Patrz punkt 11.0 dot.
instalacji przeciwpożarowych

9.1.5

Wykończenie podłóg

Opis: rodzaj/stan/jakość.
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Opis: rodzaj/stan. Powłoki /powierzchnie.

9.1.7

Sufity

Opis: rodzaj/stan. Płyta gipsowo-kartonowa/
sufity podwieszane/ otynkowany sufit?

9.2

Wykończenie wnętrz: przestrzenie biurowe/
wyposażenie

Zrób zdjęcia. Wykończenie wnętrz na koszt
najemcy (najemców) czy właściciela?

9.2.1

Ściany wewnętrzne

Sprawdź rzuty aranżacji. Opis: rodzaj/stan.

9.2.2

Sufity/ sufity podwieszane/ panele chłodzące

Opis: rodzaj/stan.
Otwarty / listwowy sufit kasetonowy?

9.2.3

Ścianki działowe w biurach: system ścian
działowych/ ściany gipsowo-kartonowe/ ściany
murowane

Opis: rodzaj/stan.

9.2.4

Ściany działowe korytarza: system ścian
działowych/ściany gipsowo-kartonowe/ ściany
murowane

jw.

9.2.5

Wykończenie podłóg

Opis: rodzaj/stan.Wykładzina dywanowa,
parkiet, linoleum, wykładzina PCV?

9.2.6

Ogrzewanie/ grzejniki/ogrzewanie statyczne

Opis: rodzaj/stan.

9.2.7

Biały montaż / toalety

jw.

9.2.8

Toalety dla niepełnosprawnych

Opis: rodzaj/stan.
Liczba toalet dla niepełnosprawnych?
Lokalizacja w budynku?

9.2.9

Drzwi przeciwpożarowe/przedsionki
przeciwpożarowe/ przegrody o odporności
ogniowej na każdym piętrze

Opis: rodzaj/stan.

9.2.10

Poziom oświetlenia (500) luxów przy stanowisku
pracy

Opis: rodzaj oświetlenia/ system oświetlenia,
stan. Uwaga: różne wymogi.

9.2.11

Drzwi biurowe/ futryny

Opis: rodzaj/stan.

9.2.12

Drzwi wejściowe do biur/ futryny

jw.

9.2.13

Podłogi podniesione

jw.

9.2.14

Pokój socjalny

Opis: rodzaj/stan. Współczynnik
wymiany powietrza? Drzwi z systemem
antypanicznym? Kuchnia? Wyposażenie?

9.3

Powierzchnia komercyjna/handlowa/ restauracje

Zrób zdjęcia. Obecny sposób użytkowania.

9.3.1

Ściany/ sufit

Opis: materiał/ rodzaj/ stan.

9.3.2

Podłoga

Opis: materiał/ rodzaj/ stan. Rodzaj
materiału, podłoga podniesiona, kartonowy
podkład?

9.3.3

Wykończenie podłogi

Opis: materiał/ rodzaj/ stan. Naturalny
kamień/ parkiet/ wykładzina dywanowa?

9.3.4

Oświetlenie

Opis: materiał/ rodzaj/ stan.

9.3.5

System ogrzewania

jw.

9.3.6

Biały montaż / toalety

jw.

9.3.7

Drzwi przeciwpożarowe/ drzwi dymoszczelne/
strefy pożarowe

jw.

9.3.8

Futryny drzwi wewnętrznych

jw.

10.0

Instalacje mechaniczne i elektryczne (M&E)

Zrób zdjęcia.

Ogrzewanie/ wentylacja/ klimatyzacja, (HVAC),
instalacje wodne, sanitarne i elektryczne

Możliwość ponownej instalacji/ naprawy?
tj. pionowo w szachtach?
Pod podłogą podniesioną?
Parapety/ kanały podposadzkowe?

Instalacje sanitarne

Opis: materiał/ rodzaj/ stan.

10.1
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10.1.1

Toalety

Stan techniczny, konserwacja, naprawy.
Opis, wyposażenie techniczne, ciepła
woda?

10.1.2

Hydrofor

Kto jest właścicielem? Kto jest
odpowiedzialny za urządzenie?

10.1.3

Pompownie kanalizacyjne

Kto jest właścicielem? Kto jest
odpowiedzialny za urządzenie?

10.1.4

Seperator tłuszczów/ olejów

Szczególnie w przypadku restauracji. Kto
jest właścicielem? Kto jest odpowiedzialny
za urządzenie?

10.1.5

Główne przyłącze wody

Kto? [……..]. Sposoby naliczania opłat?
Dostawca mediów?

10.1.6

Instalacje uzdatniania wody lub inne

Typ? [……..].

10.1.7

Rury wodne (woda ciepła) /regulacje prawne
dotyczące wody pitnej i zgodność z nimi/ryzyko
zakażenia Legionellą /sprawdź krajowe przepisy
prawne

Ciepła woda? Długość rur wodociągowych?
Gęstość rozmieszczenia kranów?Materiał,
z którego wykonano rury oraz ich stan?
Zakres temperatur wody? Dostępność
urządzeń do dezynfekcji promieniami
UV? Napromieniowanie czy metody
elektrolityczne?

10.1.8

Przyziemny otwór wlotowy z blokadą zapadkową

10.1.9

Rury odpływowe / przyłącza do kanalizacji
deszczowej

10.1.10

Pomieszczenia dla pracowników sprzątających

10.1.11

Inne

10.2

Instalacja elektryczna: Rodzaj izolacji kabli

Bezhalogenowe? System naliczania opłat?
Możliwość zainstalowania oddzielnych
liczników?

10.2.1

System wysokiego/niskiego napięcia

Opis: rodzaj/stan. Gdy tylko małe
powierzchnie są wynajmowane?

10.2.2

Pomieszczenie przyłącza

Dla kogo dostępne?
[……..] Skrzynka licznikowa?

10.2.3

Dostawca/zakład energetyczny

Kto? [……..].

10.2.4

Moc przyłączeniowa

[……..] KvA.

10.2.5

Stacja transformatorowa
(transformator olejowy lub suchy)

Opis: rodzaj/stan. Dostarczony
przez zakład energetyczny czy własny?
Moc transformatora [……..] kW). PCB?

10.2.6

Występowanie systemu zasilania awaryjnego
UPS

Opis: rodzaj/stan. Występowanie
oddzielnego pomieszczenia dla UPS?

10.2.7

Agregat prądotwórczy

Silnik Diesla?

10.2.8

Występowanie systemu ochrony odgromowej/
uziom obwodowyprzewodów pętlowych

10.2.9

Przebieg głównych tras kablowych

Opis: rodzaj/stan.

10.2.10

Rozdzielnia główna

jw.

10.2.11

Rozdzielnie piętrowe

Jak technicznie są zorganizowane są
rozdzielnie piętrowe? Rezerwa?

10.2.12

Instalacje w przestrzeni podłóg podniesionych/
”floorboksy”

Instalacje elektryczne i informatyczne?
Obudowa, okablowanie, sieć
elektronicznego przetwarzania danych

10.2.13

Instalacje w kanałach podposadzkowych

10.2.14

Listwy / kanały podparapetowe

Liczba na piętro [……..].
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10.2.15

Wyposażenie

Krótki opis. Przełączniki, gniazdka,
oświetlenie, oświetlenie biurowe,
oświetlenie domowe.Okablowanie, DATA,
Internet, sprzęt telefoniczny, okablowanie
strukturalne.

10.2.16

Systemy telewizji dozorowej/ automatyka /
system sterowania ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji

Jeśli tak - jaki typ? Opis? Które części są
monitorowane i kontrolowane?

10.2.17

Rozmieszczenie anten/ instalacja przesyłowa

Telekomunikacja, telefon komórkowy?

10.2.18

Stan i rozmieszczenie pionowych szachtów

Odzielenia przeciwpożarowe?
Jakie kable lub inne media są w szachcie?

10.2.19

System zarządzania budynkiem (BMS)

Rodzaj, rozmiar, podłączone funkcje,
kontrolowane jednostki.

10.2.20

Poziom oświetlenia w przestrzeniach
biurowych w Luxach (patrz 9.2.10)

Opis Rodzaj oświetlenia, system oświetlenia,
stan?

10.3

Ogrzewanie

10.3.1

Występowanie systemu ogrzewania
wykorzystującego sieć ciepłowniczą

Moc przyłączeniowa: [……..].

10.3.2

Ogrzewanie miejskie/ wymiennikownia, system
po stronie wysokiego / niskiego parametru

Opis: rodzaj/stan. Podstacja objęta umową
dzierżawy zawartą z dostawcą?

10.3.3

Występowanie miejskiej sieci gazowej

Opis: rodzaj/stan. Jaki rodzaj gazu?

10.3.4

Centralne ogrzewanie gazowe

Opis: rodzaj/stan.

10.3.5

Ogrzewanie elektryczne

jw.

10.3.6

Elektrociepłownia

jw.

10.3.7

Ogrzewanie olejowe

jw.

10.3.8

Ogrzewanie z wykorzystaniem energii
alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

jw., tj. wióry, pellet, energia słoneczna,
energia geotermalna

10.3.9

System słoneczny/fotowoltaiczny

jw.

10.3.10

Pompy ciepła/ inne pompy

jw.

10.3.11

Grzejniki, rury, zawory, możliwości sterowania

jw. System kontroli/ panel sterowania,
producent?

10.4

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Sprawdź wszystkie istniejące instalacje
przeciwpożarowe związane z
instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi
i klimatyzacyjnymi.Które obszary/
pomieszczenia są wentylowane
mechanicznie?

10.4.0.1

Jednostka odprowadzania powietrza/wentylatory
wyciągowe/ przewody wentylacyjne

Rodzaj, liczba, stan.
Opis i stan przegród przeciwpożarowych.

10.4.0.2

Nawiewniki/otwory wentylacyjne

Rodzaj, liczba, stan.
Opis i stan przegród przeciwpożarowych.

10.4.1

Wentylacja z jedną funkcją termodynamicznej
obróbki powietrza

Ogrzewanie: w tym system wentylacji
mechanicznej. Opis: rodzaj/stan.

10.4.1.1

Kratki wentylacyjne

Kanały, filtry, części mechaniczne, okresowa
wymiana filtrów, kolejność konserwacji?

10.4.1.2

Opis systemu odzysku ciepła/ wymiennika ciepła

Rodzaj/stan.
Płytowe / pojemnościowe, krzyżowe

10.4.1.3

Urządzenie do mieszania świeżego powietrza
zewnętrznego / recyrkulacja.

Opis: rodzaj/stan.

10.4.1.4

Klapy p.poż

Dostęp do kanałów?
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10.4.2

System klimatyzacji z dwoma
termodynamicznymi funkcjami obróbki powietrza

Ogrzewanie i chłodzenie: w tym system
wentylacji mechanicznej.
Opis: rodzaj/stan.

10.4.2.1

Chłodzenie: agregat chłodniczy/ sprężarka

Jaki czynnik chłodniczy jest stosowany?
(R22 jest zakazany).

10.4.2.2

Absorpcja

Ogrzewane przy użyciu [……..]

10.4.2.3

Ponowne schładzanie/ wieża chłodnicza

Kanały, filtry, części mechaniczne, okresowa
wymiana filtrów, kolejność konserwacji?

10.4.2.4

Skraplacz chłodzony powietrzem

Opis: rodzaj/stan.

10.4.2.5

”Free cooling”

10.4.2.6

Opis systemu odzyskiwania ciepła/
wymiennika ciepła

System obiegu połączeń wzajemnych
przez płyn lub wymiennik krzyżowy przez
powietrze? Opis: rodzaj/stan

10.4.2.7

Klapy p.poż

Dostęp do kanałów?

10.4.3

System klimatyzacji z trzema funkcjami
termodynamicznej obróbki powietrza

Ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie
powietrza, w tym mechaniczne systemy
wentylacji. Rodzaj/ stan.

10.4.3.1

Nawilżanie

Opis. Woda czy para?

10.4.3.2

Generator pary/ kocioł

Elektryczny? Ogrzewanie miejskie?
Oddzielny agregat?

10.4.3.3

Chłodzenie: agregat chłodniczy/ kompresor

Jaki czynnik chłodniczy jest stosowany?
(R22 jest zakazany).

10.4.3.4

Absorpcja

Ogrzewane poprzez [……..]

10.4.3.5

Ponowne chłodzenie/ wieża chłodnicza

Kanały, filtry, części mechaniczne, okresowa
wymiana filtrów, kolejność konserwacji?

10.4.3.6

Skraplacz chłodzony powietrzem

Opis: rodzaj/stan.

10.4.3.7

”Free cooling” – system swobodnego chłodzenia

10.4.3.8

Opis systemu odzysku ciepła/ wymiennik ciepła

Rodzaj/stan. Płytowe / pojemnościowe,
krzyżowe

10.4.3.9

Klapy p.poż

Dostęp do kanałów?

10.4.4

System klimatyzacji z czterema funkcjami
obróbki termodynamicznej powietrza

Ogrzewanie, chłodzenie, nawilżanie,
odwilżanie. Opis: rodzaj/stan.

10.4.4.1

Nawilżanie

Woda czy para? - Opis

10.4.4.2

Odwilżanie

Opis: funkcja/ stan.

10.4.4.3

Generator pary/ kocioł

Elektryczny? Ogrzewanie miejskie?
Oddzielny agregat?

10.4.4.4

Chłodzenie: agregat chłodniczy/ kompresor

Jaki czynnik chłodniczy jest stosowany?
(R22 jest zakazany).

10.4.4.5

Absorpcja

Ogrzewane poprzez [……..]

10.4.4.6

Ponowne chłodzenie/ wieża chłodnicza

Kanały, filtry, części mechaniczne, okresowa
wymiana filtrów, kolejność konserwacji?

10.4.4.7

Skraplacz chłodzony powietrzem

Opis: rodzaj/stan.

10.4.4.8

”Free cooling” – system swobodnego chłodzenia

10.4.4.9

Opis systemu odzyskiwania ciepła/ wymiennika
ciepła

Rodzaj/stan.
Płytowe / pojemnościowe, krzyżowe.

10.4.4.10

Klapy p.poż

Dostęp do kanałów?

10.4.5

Chłodzenie na miejscu z centralnym
wytwarzaniem chłodu

10.4.5.1

Chłodzenie: agregat chłodniczy/ kompresor

Jaki czynnik chłodniczy jest stosowany?
(R22 jest zakazany).
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10.4.5.2

Absorpcja

Ogrzewane przy użyciu [……..]

10.4.5.3

Ponowne chłodzenie/ wieża chłodnicza

Kanały, filtry, części mechaniczne, okresowa
wymiana filtrów, kolejność konserwacji?

10.4.5.4

Skraplacz chłodzony powietrzem

Opis: rodzaj/stan.

10.4.5.5

”Free cooling”

10.4.5.6

Opis systemu odzyskiwania ciepła/
wymiennika ciepła

System krzyżowy oparty na płynie
czy przeciwprądowy wymiennik ciepła
wykorzystujący powietrze? Rodzaj/stan.

10.4.5.7

System chłodzenia sufitowego: Zintegrowany
w suficie tynkowanym lub podwieszanym

Rury: rury plastikowe czy metalowe?

10.4.5.8

Sterowanie: oddzielnie w każdym pomieszczeniu

Opis: rodzaj/stan.

10.4.5.9

Sterowanie: grupowe

jw.

10.4.5.10

Klimakonwektory/ klimakonwektory montowane
w suficie, na ścianie lub podparapetowe

jw.

10.4.5.11

Podwieszany panel do chłodzenia poprzez
promieniowanie/ sufitowy panel chłodzący

jw.

10.4.5.12

Sterowanie oddzielnie w każdym pomieszczeniu

jw.

10.4.5.13

Sterowanie; grupowe

jw.

10.4.5.14

Klapy p.poż

Dostęp do kanałów?

10.4.6

Klimatyzatory typu Split: chłodzone powietrzem

Zamocowanie kondensatorów.

10.4.6.1

Chłodzone wodą

jw.

10.4.6.2

System doprowadzenia powietrza
w podłodze podniesionej

Kanały, filtry, części mechaniczne,
wymiana filtrów i kolejność konserwacji?

10.4.6.3

Nawiewnik niskociśnieniowy / kratki/ system
doprowadzania powietrza

jw.

10.4.6.4

Niewymuszona wentylacja okienna/
wietrzenie okienne

Wolna wentylacja/ wentylacja naturalna?

10.4.6.5

Połączony system wentylacji mechanicznej/
wymuszonej.

Opis: rodzaj/stan. Jeśli tak,
to które obszary/ pomieszczenia?

10.4.6.6

Wymiana powietrza: dla biur minimum: 2 -2,5
wymian na godzinę

[……..] wymian na godzinę.

10.4.6.7

Klapy p.poż

Dostęp do kanałów?

10.5

Windy i schody ruchome

Istnienie wszystkich dokumentów
dot. konserwacji i przeglądów technicznych
wind?

10.5.1

Windy/ schody ruchome/trakcyjne
lub hydrauliczne

Liczba wind, wyposażenie.
Opis: rodzaj/ stan/ wydajność.

10.5.2

Wykończenie kabin windowych

Opis: rodzaj/stan.
Stal malowana czy stal nierdzewna?

10.5.3

Drzwi windy/drzwi kabiny windy

jw.

10.5.4

Występowanie oddzielnej windy pożarowej

jw.

10.5.5

Windy przeznaczone do specjalnych transportów
(towarowe / duża nośność)

jw. Maksymalna nośność windy [……..] kg
Prędkość?

10.5.6

Maszynownia wind

Opis/stan:

10.5.7

Instalacje alarmowe wewnątrz windy/ system
sterowania

jw.

10.5.8

Dostępność wszystkich protokołów odbioru(tj.
oficjalne dopuszczenie do użytku, UDT)

jw.
Czy są jakiekolwiek braki?
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11.0

Instalacje przeciwpożarowe

Zrób zdjęcia. Ogólne sprawdzenie
zgodności wszystkich instalacji
przeciwpożarowych z regulacjami
prawnymi

11.0.1

Bezpieczeństwo pracowników

Czy budynek w obecnym stanie jest
bezpieczny?
W razie potrzeby skonsultuj ze specjalistą
ds. p.poż.

11.0.2

Scenariusz pożarowy / warunki ochrony
pożarowej

11.0.3

Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji/ okładzina
belek stalowych materiałem ognioodpornym

Opis: rodzaj/stan.
Sprawdź obecność azbestu
w starszych budynkach.

11.0.4

Sprzęt/wyposażenie przeciwpożarowe

Opis: rodzaj/stan. Wystarczający/
niewystarczający, Czy władze wymagają
wymiany sprzętu na lepszy?

11.0.5

System sygnalizacji pożarowej/
centrala pożarowa

Bezpośrednie połączenie ze strażą
pożarną?

11.0.6

Strefy pożarowe/drzwi ognioodporne/
drzwi dymoszczelne

Podział, przegrody, długość korytarzy.

11.0.7

Wyjścia ewakuacyjne

Opis: rodzaj/stan.

11.0.8

Gaśnice/ węże przeciwpożarowe

Zawartość? Suche czy mokre?
Typ gaśnic, certyfikat kontroli i konserwacja.

11.0.9

System wykrywania dymu

Opis: rodzaj/stan.

11.0.10

Sygnalizatory dźwiękowe / Dźwiekowy System
Ostrzegawczy (DSO) / głośniki

jw.

11.0.11

Sygnalizatory optyczne

jw.

11.0.12

Klapy p.poż w pionowych i poziomych
kanałach wentylacyjnych

Opis: rodzaj/stan. Producent/ połączenie
z systemem sterowania?

11.0.13

Czujki dymowe, połączenie z systemem
sygnalizacji dźwiękowej

Połączenie z systemem sterowania
w centralnej stacji sygnalizacji pożarowej?

11.0.14

Instalacja tryskaczowa: jeśli tak,
gdzie/ które pomieszczenia i obszary

Połączenie z systemem sterowania?
Zbiornik na wodę do systemu tryskaczy?

11.0.15

System suchy lub mokry/ rurociągi wody
do celów pożarowych / piony hydrantowe
w szachtach

Opis: rodzaj/stan.

11.0.16

Hydranty w budynku i na zewnątrz

jw.

11.0.17

Klatki ewakuacyjne/ specjalne schody
dla straży pożarnej

jw.

11.0.18

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych/ oświetlenie
ewakuacyjne/ kontrola zadziałania

jw.,
tj. piktogramy zasilane bateryjnie.

11.0.19

Plany wyjść ewakuacyjnych

j.w.

11.0.20

Plany działania straży pożarnej

j.w.

11.0.21

Protokół odbioru budynku przez
miejscową straż pożarną

Miejscowa straż pożarna lub miejscowy
nadzór budowlany. Protokół odbioru
potwierdzający bezpieczeństwo budynku.

11.0.22

Dokumenty potwierdzające przeglądy okresowe /
konserwację

Jeśli tak: jakie?

11.0.23

Czy szachty są zabezpieczone
na każdym piętrze przegrodami p.poż.

Opis: rodzaj/stan.
Przegrody przeciwpożarowe?
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11.0.24

Inne instalacje przeciwpożarowe

Czy władze wymagają wymiany
którejkolwiek z dotychczasowych
instalacji na lepszą?

12.0

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów zorganizowany
przez najemców lub zarządcę
nieruchomości?

12.0.1

Istnienie koncepcji odbioru odpadów

Jak jest zorganizowany wywóz odpadów?
Opis

12.0.2

Pomieszczenie na odpady w budynku

Z chłodzeniem i wentylacją?

12.0.3

Zewnętrzne pojemniki na odpady

Inna tymczasowa lokalizacja pojemników
na odpady wykorzystywana do czasu
odbioru odpadów przez zewnętrznego
usługodawcę?

12.0.4

System zgniatania odpadów
i/oraz system chłodzenia odpadów

Stan, recycling? Opis

13.0

Materiały niebezpieczne/ zanieczyszczenia

13.0.1

Zanieczyszczenia lub materiały niebezpieczne w
budynku: obecne lub podejrzewane

W przypadku podejrzeń, uzyskaj opinię
specjalisty. Sprawdź obecność azbestu
w drzwiach przeciwpożarowych, futrynach,
azbestu natryskowego w szachtach,
izolacje rur wykonanych z wełny szklanej lub
mineralnej, płyn chłodzący w urządzeniach
klimatyzacyjnych (tj. R22?), izolację
z włókien mineralnych, okładziny hamulców
wind, materiały budowlane zawierające
PCP, PCB, PAH, FCHC materiały izolacyjne
zawierające, sztuczne włókna mineralne

13.0.2

Badania jakości ścieków

Wyniki: [……..]

14.0

Bezpieczeństwo

14.0.1

Koncepcja ochrony

Opis

14.0.2

System centralnej blokady drzwi

Opis

14.0.3

Usługi ochroniarskie (24 godz.)

Opis

14.0.4

Monitoring. Które obszary, pomieszczenia, hole
są kontrolowane

Opis Liczba kamer [……..]. Czarno-białe
czy kolorowe? Cyfrowe czy analogowe?

14.0.5

Pracownik recepcji

Na dyżurze od [……..] do [……..].

15.0

Umowy serwisowe

Jakie?

15.1

Umowy zaopatrzenia i odbioru

Jakie usługi, koszty, okres trwania umowy,
możliwości wypowiedzenia?

15.2

Umowy o zarządzanie obiektem

jw.

15.2.1

Obsługa maszynowni, systemów ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji
mechanicznych i elektrycznych

jw.

15.2.2

Konserwacja i naprawy

jw.

15.2.3

Zarządzanie energią

jw.

15.2.4

Usługi transportowe (wewnętrzne)

jw.

15.2.5

Inne usługi techniczne

jw.

15.3

Umowy o zarządzanie nieruchomością

Jakie usługi, koszty, okres trwania umowy,
możliwości wypowiedzenia?

15.3.1

Zarządzanie terenem

jw.

15.3.2

Usługi sprzątania

jw.

15.3.3

Usługi ochroniarskie

jw.
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15.3.4

Usługi dozorcy

jw.

15.3.5

Usługi związane z utrzymaniem
terenów zewnętrznych budynku

jw.

15.3.6

Usługi gastronomiczne

jw.

15.3.7

Usługi prania

jw.

15.3.8

Usługi wywozu

jw.

15.3.9

Usługi wywozu odpadów

jw.

15.3.10

Inne usługi infrastrukturalne

jw.

15.4

Umowy administracyjne dotyczące
zarządzania budynkiem

Jakie usługi, koszty, okres trwania umowy,
możliwości wypowiedzenia?

15.4.1

Kalkulacje/kontrola

jw.

15.4.2

Księgowość obiektu

jw.

15.4.3

Zarządzanie umowami

jw.

15.4.4

Marketing dotyczący powierzchni do wynajęcia

jw.

15.4.5

Inne usługi administracyjne

jw.

15.4.6

Dokumentacja budynku

Historia budynku, wydane pozwolenia,
protokoły przekazania, plany, opis budynku.

15.4.7

Dokumenty nieruchomości

W tym plany nieruchomości i plany
zmian. Systemy ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji

16.0

Umowy w zakresie konserwacji
i dokumentacja

16.0.1

Mechaniczne systemy transportu i usługi

Windy?
Schody ruchome?
Jakie usługi, koszty, okres trwania umowy,
możliwości wypowiedzenia?

16.0.2

Instalacje sanitarne

jw.

16.0.3

Systemy gaśnicze

jw. Hydranty, tryskacze?

16.0.4

Systemy zaopatrywania w ciepło

jw.

16.0.5

Maszynownie wentylacji i systemów chłodzenia

jw.

16.0.6

Rozdzielnie elektryczne / Trafostacje

jw.

16.0.7

Instalacje teletechniczne

jw.

16.0.8

Automatyka (BMS)

jw.

16.0.9

Systemy specyficzne dla danego użytkownika

jw.

17.0

Gromadzenie dokumentów

Istniejące plany/dokumentacja planów
budowy w formie elektronicznej lub
papierowej.

17.0.1

Mechaniczne systemy transportu i obróbki

jw. Windy/schody ruchome?

17.0.2

Instalacje sanitarne

jw.

17.0.3

Systemy gaśnicze

jw. Hydranty, tryskacze?

17.0.4

Systemy zaopatrywania w ciepło

jw.

17.0.5

Maszynownie wentylacji i systemów chłodzenia

jw.

17.0.6

Rozdzielnie elektryczne / Trafostacje

jw.

17.0.7

Instalacje teletechniczne

jw.

17.0.8

Automatyzacja budynku (BMS)

jw.

17.0.9

Systemy specyficzne dla danego użytkownika

jw.

18.0

Koszty operacyjne

Analiza ocena, uwagi dotyczące
wartości, kalkulacje, optymizacja?

RICS guidance note

43

Sprawdzenie
18.0.1

Koszty ogrzewania

18.0.2

Koszty wentylacji

18.0.3

Koszty klimatyzacji

18.0.4

Koszty zaopatrzenia w wodę

18.0.5

Koszty odprowadzenia ścieków

18.0.6

Odpady/koszty wywozu odpadów

18.0.7

Koszty usługi ochroniarskiej

19.0

Kryteria zrównoważonego
rozwoju nieruchomości

Poproś o dane zarząd nieruchomości.

[……..] m3/rok Specyfikacja, co jest
uwzględnione.

Certyfikat zrównoważonego rozwoju
(BREEAM, LEED, DGNB)

1) Jakość ekologiczna
2) Jakość ekonomiczna
3) Jakość społeczno-kulturowa
i funkcjonalna
4) Jakość procesu
5) Jakość lokalizacji

19.1

Świadectwo energetyczne budynku
(BEC – ang, Building Energy Certificate)

BEC w ramach ustawowych wymogów
danego kraju? np. Niemcy EnEV 2009
Ustawa o oszczędzaniu energii 2009.
W Polsce Certyfikat Energetyczny

20.0

Koszty utrzymania
Obecne średnie roczne koszty utrzymania rok/m²
i wyszczególnienie, co się w nich zawiera.

21.0

22.0

23.0

44

Tak/Nie Podpowiedź

Analiza, szacunki, wartość doświadczenia,
[……..] m2/rok Poproś o dane zarząd
nieruchomości.

Przyszłe prace konserwacyjne
Specyfikacja koniecznych prac konserwacyjnych

Lista ocen i lista priorytetów dla krótkiego,
średniego i długiego okresu.
Np. rok, 1-5 lat, 5-10 lat.

Naprawy i usuwanie wad /usterek budynku,
instalacje ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji

Lista wszystkich czynności i szacunki
kosztowe dla każdej pozycji z listy
najpilniejszych spraw.

Braki w instalacjach mechanicznych
i elektrycznych

jw. dla spraw średnio- i długookresowych

Skróty

PAH = policykliczne węglowodory
aromatyczne (ang. Polycyclic aromatic
hydrocarbons) obecne w odpadach.
PCB = polichlorowane bifenyle (ang.
Polychlorinated Biphenyls), które są
stosowane głównie w materiałach
izolacyjnych i farbach.
PCP = pentachlorfenol (ang.
pentachlorphenol) wykorzystywany
w materiałach budowlanych przeciwko
insektom I grzybom
R22 = Gaz chlorodifluorometanowy
lub difluoromonochlorometanowy
wykorzystywany w urządzeniach
klimatyzacyjnych
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ANEKS B 
PRZYKŁADOWE
OGRANICZENIA RAPORTU
Ograniczenia będą różne w zależności od napotkanej
sytuacji:
1.

Części budynku wbudowane, przykryte lub do których
dostęp został ograniczony w inny sposób podczas
budowy, przebudowy lub prac wykończeniowych
nie zostały poddane inspekcji. Odnosi się to głównie
do przestrzeni międzystropowej, szczelin w ścianach
i szachtów instalacyjnych. Dlatego nie jesteśmy
w stanie stwierdzić, czy wspominane elementy
nie mają wad lub nie stały się siedliskiem owadów.

2.

Nie wykonaliśmy żadnych szczególnych prac
inżynieryjnych, takich jak obliczenia, analiza
konstrukcji, testy czy pomiary. Raport przedstawia
naszą interpretację stanu technicznego budynku
zaobserwowanego podczas inspekcji.

3.

Instalacje budynku zostały sprawdzone wizualnie tylko
tam, gdzie pozostają odkryte. Nie przeprowadzono
inspekcji wewnątrz urządzeń wyposażenia lub maszyn
lub w miejscach, gdzie instalacje są zakryte lub
schowane za elementami konstrukcyjnymi budynku
lub wykończeniem. Instalacje budynku nie zostały
przetestowane i nie przeprowadzono obliczeń
projektowych.

4.

Nieruchomość nie została sprawdzona pod kątem
plagi owadów, zwłaszcza termitów, a informacja
o ich występowaniu pojawi się w raporcie tylko wtedy,
gdy podczas naszej inspekcji pojawiłyby się widoczne
oznaki ich obecności.

5.

Jeśli inspekcji podlegają różne typy wielokrotnie
zastosowanych urządzeń, sprawdzono losowo
wybrane urządzenia z każdego typu i wyniki inspekcji
zostały przyjęte jak podstawa dla niniejszego raportu.

6.

Niniejszy raport nie jest certyfikatem, gwarancją lub
rękojmią i obejmuje zakres zgodny z przekazanymi
wytycznymi, możliwy do wykonania w określonym
terminie.

7.

Zakres niniejszego raportu został opisany
w [podaj nazwę dokumentu zlecenia],
a niewymienione branże są wyłączone
z niniejszego dokumentu.

8.

Niniejszy raport został przygotowany na rzecz [wstaw
nazwę klienta]. Raport ten nie może być powielany
w całości ani w części bez uzyskania pisemnej zgody
[wstaw nazwę konsultanta budowlanego].
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ANEKS C 
TYPOWY ZESTAW WYPOSAŻENIA
DO INSPEKCJI
Poza długopisem, papierem, dyktafonem lub komputerem
przenośnym, zestaw potrzebny do przeprowadzenia
inspekcji będzie prawdopodobnie składać się z:

określanie charakteru Audytu Technicznego
„Due Diligence” i korzyści z niego płynących,

•

przyjmowanie zleceń i uzgadnianie warunków
współpracy,

•

listy kontrolnej,

•

kombinezonu, kasku i innej odpowiedniej
odzieży i obuwia ochronnego,

•

rozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi
konsultantami,

•

telefonu komórkowego
(na wypadek sytuacji awaryjnej),

•

wyszczególnienie głównych elementów
raportu z Audytu Technicznego „Due Diligence”,

•

sprzętu do cyfrowego pomiaru odległości,

•

•

zestawu śrubokrętów, cęgów,

identyfikowanie kwestii wymagających
uwagi doradcy prawnego,

•

młotka, poduszki, krótkiego łomu, zwykłego łomu,

•

•

kredy,

•

latarki,

sprawdzanie listy kontrolnej w celu potwierdzenia
zakresu Audytu Technicznego „Due Diligence”
wymaganej w przypadku istniejących budynków
biurowych.

•

kluczy do włazów,

•

lornetki, lunety,

•

aparatu fotograficznego,

Niniejsze wytyczne zostały sporządzone przez
doświadczonych członków RICS z Europy w celu:

•

miernika wilgoci,

•

•

ciężarka i pionu oraz

•

torebek na próbki.

wyjaśnienia charakteru procesu przeprowadzania
Audytu Technicznego „Due Diligence” i korzyści
z niego płynących,

•

przedstawienia właścicielom nieruchomości
i najemcom możliwości zminimalizowania ryzyka,

Najlepsze praktyki i wytyczne RICS w zakresie
Audytu Technicznego „Due Diligence” nieruchomości
komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych
w Europie kontynentalnej

•

zwiększenia zapotrzebowania na obiektywizm
zawodowy,

•

zachęcenia konsultantów budowlanych
do podejmowania działań zgodnie

Niniejsze wytyczne zostały przygotowane z myślą
o konsultantach budowlanych, właścicielach, inwestorach,
najemcach, zarządcach oraz prawnikach zaangażowanych

•

z najlepszymi praktykami.

w proces kupna, sprzedaży, najmu lub zarządzania
nieruchomością komercyjną, przemysłową
lub mieszkaniową. Omawiają one każdy aspekt
przeprowadzenia Audytu Technicznego „Due Diligence”
na terenie Europy kontynentalnej, w tym:
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Niniejsze wydanie zostało przygotowane w odniesieniu
do rynku nieruchomości w Europie kontynentalnej
i nie obejmuje inspekcji nieruchomości mieszkaniowych
z sektora budownictwa indywidualnego.
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RICS Europe 2011
RICS – Znak profesjonalizmu w branży nieruchomości na całym świecie.
RICS to wiodąca na świecie organizacją posiadająca kwalifikacje o najwyższym poziomie w zakresie standardów
zawodowych w branży nieruchomości i i budownictwa.
W związku z rosnącą na całym świecie potrzebą zapewnienia standardów zawodowych i etycznych, wymaganą przez
osoby indywidualne, przedstawicieli władz, banki i organizacje komercyjne, uzyskanie statusu członka RICS
jest powszechnie przyjętym wykładnikiem profesjonalizmu w branży nieruchomości.
Już ponad 100.000 konsultantów budowlanych pracujących zarówno na dużych, ugruntowanych jak i wschodzących
rynkach uznało znaczenie posiadania statusu RICS, zostając członkami tej organizacji.
RICS jest niezależną organizacją zawodową założoną w Wielkiej Brytanii przez Royal Charter. Od roku 1868 RICS dokłada
wszelkich starań, aby ustalać i utrzymywać najwyższe standardy doskonałości i rzetelności – zapewniając bezstronne,
wiarygodne doradztwo dotyczące kwestii kluczowych z punktu widzenia biznesu i społeczeństwa.
RICS pełni funkcję organu regulującego zarówno dla członków indywidualnych, jak i firm, przyczyniając się do budowania
niespotykanego zaufania klienta do branży.
Od roku 1993 RICS Europe ma swoją siedzibę w Brukseli, a biura i pracownicy tej organizacji znajdują się w całej
Europie kontynentalnej.
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