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1. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora  
 Inwentaryzacja budynku w zakresie opracowania 
 Mapa sytuacyjna zasadnicza 1:500 
 Dokumentacja fotograficzna 
 Program Inwestora 

2. Podstawa prawna. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz.414 z  późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r poz.2072) z późniejszymi 
zmianami. – RMI 02.09.2004 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690) z późniejszymi 
zmianami. 

 -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80 
z 2006 r. poz.563 

 -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U nr 129/97 z późniejszymi zmianami.) 

 -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych. (Dz.U. Nr 47/03 z późn. zmianami ). 

 Obowiązujące normy i przepisy. 

3. Zakres opracowania: 
 Ocieplenie ściany podłużnej styropianem EPS 70-40 
 Malowanie elewacji w zakresie opracowania etapu III 
 Wykonanie cokołu wokół budynku w zakresie etapu III 
 Przeniesienie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów ze ściany na dach budynku 
 Wymiana okien drewnianych na aluminiowe 
 Wymiana obróbek blacharskich na ogniomurach 
 Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w pomieszczeniach przeznaczonych do wymiany 

okien 
 Wymiana rynien i oraz rur spustowych  
 Wymiana parapetów zewnętrznych z płytek ceramicznych na parapety z blachy powlekanej 

we wszystkich oknach – parter + piętro objętych robotami etapu III 
 Odbudowa schodów betonowych do pomieszczeń technicznych ( na szczycie budynku) 
 Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych szt. 2 do pomieszczeń technicznych.(węzeł cieplny   

zaplecze) 
 Demontaż drabin pożarowych i montaż nowych drabin spełniających wymagania ppoż. 
 Przełożenie opaski zewnętrznej z kostki brukowej 
 Izolacja mineralna pionowa pod cokół  
 Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy. 
 Wykonanie posadzki z paneli LVT w pomieszczeniach biurowych na I piętrze 
 Przeniesienie grzejnika pod okno w pokoju nr 28 (księgowość) 
 Wymiana drzwi do salki konferencyjnej 
 Wymiana chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową 
 Roboty elektryczne - podłączenie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
 Wymiana opraw oświetleniowych w pokojach na I piętrze. 
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4. Opis stanu istniejącego. 
Wysokość budynku - 7,31m 
Ściany zewnętrzne murowane na ławach fundamentowych, otynkowane. 
Elewacja – tynk drobnoziarnisty o fakturze kornikowej malowany. 
Stropodach- płyty żebrowe oparte na wiązarach żelbetowych w hali warsztatowej oraz na ścianach 
podłużnych.  
Dach- ocieplony nad częścią biurową wełną mineralną, pokryty papą, nad częścią warsztatową - 
nieocieplony 
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna. Kominy murowane, wyrzutnie dachowe stalowe. 
Stolarka okienna i drzwiowa –aluminiowa i drewniana. Stolarka okienna drewniana- przewidziana do 
wymiany. 
Obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej przeznaczone do wymiany 
Ocieplenie  - Budynek nieocieplony. 
Opaska wokół budynku z kostki betonowej, przewidziana do przełożenia i uzupełnienia. 
Chodniki z płytek betonowych zniszczone .Płytki do wymiany. 

5. Dokumentacja fotograficzna 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM – ETAP III 

 

 

CZĘŚĆ ELEWACJI  POŁUDNIOWO – ZACHODNIEJ OBJĘTEJ OPRACOWANIEM -ETAP III 
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ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA – ETAP III 

 

FRAGMENT ELEWACJI PÓŁNOCNO WSCHODNIEJ PRZEWIDZIANY DO OCIEPLENIA.- ETAP III 

6. Roboty przygotowawcze. 
6.1. Przeniesienie klimatyzatorów. 
Wykonanie instalacji klimatyzacji obejmować będzie przeniesienie jednostek zewnętrznych 
klimatyzatorów ze ściany frontowej na dach. 
Roboty demontażowe i podłączenie klimatyzatorów wykonać w pierwszej kolejności. 
Zakres robót obejmuje: 
1. Demontaż  przewodów freonowych i instalacji elektrycznej, 
2. Demontaż instalacji skroplin, 
3. Dostawę i montaż stelaży (konstrukcji wsporczej) dachowej, 
4. Zamontowanie jednostek zewnętrznych na stelażach, 
5. Wykonanie nowej instalacji freonowej i elektrycznej, 
6. Przedmuchanie instalacji freonowej azotem , napełnienie instalacji freonem, próby szczelności, 

regulację urządzeń, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, 
7. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin. 
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6.1.1. Instalacja klimatyzacji 
Lokalizacja jednostek wewnętrznych pozostaje bez zmian. Na dachu budynku należy ustawić podpory 
systemu Walraven i zamontować na nich jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zdemontowane 
z elewacji budynku. 
Na ścianie rurociągi chłodnicze prowadzone będą w korytkach maskujących PVC, przymocowanych do 
podłoża i ukrytych w ociepleniu styropianem. Wraz z instalacją freonową prowadzona będzie instalacja 
elektryczna.  
Instalacje skroplin ( we wskazanych miejscach) podłączyć do rur spustowych poprzez syfon do skroplin 
oraz sprowadzić nad opaskę budynku. Instalację skroplin (rury) wykonać przed ociepleniem ściany 
i zakryć styropianem. 
W miejscach wylotu skroplin w kostce betonowej zamontować po 1 elemencie ścieku betonowego 
umożliwiający odpływ skroplin na tereny zielone.  
Schemat tras pokazany w części graficznej. Szczegółowo przebieg tras uzgodnić na budowie 
z inspektorem nadzoru. 

6.1.2. Instalacja elektryczna 
W zakresie przebudowy instalacji elektrycznej należy wykonać: 

1. Demontaż istniejącej instalacji, 
2. Instalację zasilania jednostek zewnętrznych klimatyzatorów w nowej lokalizacji ( na dachu 

budynku), 
3. Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych, 
4. Pomiary 1 i 2 skuteczności zerowania, 
5. Uziemienie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów, 
6. Badanie i pomiary uziemienia. 

Roboty wykonać przed przystąpieniem do ocieplania ścian. 

7. Ocieplenie ściany podłużnej. 
7.1. Rodzaj zastosowanych materiałów 
Ściany -  Płyty styropianowe FASADA o max. λ=0,040W/mK o wymiarach 50x100 cm i grubości 10cm 
Cokół  - Polistyren ekstrudowany XPS 300 grub. 8 cm. 
Ościeża -  Styropian FASADA grub.2,0cm. 
Zaprawa - klejowa typu Ceresit ZS do przyklejania styropianu do ścian. 
Klej do styropianu -  poliuretanowy CT 84 do przyklejania styropianu na ościeżach. 
Warstwa zbrojona - na styropianie z zaprawy Ceresit ZU. 
Siatka - z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych o gramaturze minimum 145g/m2 

Profile PVC z kapinosem i siatką – wkleić zamiast listwy startowej. 
Tynk - mineralny CERESIT CT 137 o uziarnieniu 2,0 mm na podkładzie gruntującym CT 16. 
Malowanie - farba silikonowa CT 48. Kolorystyka podana na rysunku elewacji. 
Cokół - tynk Visage CT 710 FINLAND. 

8. Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą.. 
 Przenieść klimatyzatory na dach. 
 Zdemontować rynny, rury spustowe,  
 Zdemontować parapety podokienne 
 Sprawdzić nośność podłoża. 
S p r a w d z e n i e  n o ś n o ś c i  p o d ł o ż a .  
Nośność podłoża należy sprawdzić przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu. W tym celu 
powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu, farby i innych warstw luźno związanych z podłożem. 
Następnie zmyć ścianę wodą pod ciśnieniem i poczekać, aż wyschnie i zagruntować preparatem 
głęboko penetrującym CT 17. 
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Przygotować ok.10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm i nanieść na nie zaprawę klejową Ceresit 
ZS. Przykleić próbki w miejscach ściany, które zostaną ocenione jako najsłabsze.  
Po 4 dniach próbki oderwać siłą skierowaną prostopadle do podłoża używając samych rąk bez 
podważania jakimkolwiek narzędziem. Jeżeli przy tej próbie styropian ulegnie rozerwaniu to znaczy, że 
nośność podłoża i przyczepność zaprawy są wystarczające. Jeżeli natomiast próbka oderwie się wraz z 
warstwą zaprawy, należy powierzchnię przygotować po raz kolejny i powtórzyć próbę. 
Tynki mocno zabrudzone należy oczyścić szczotką drucianą. Starą powłokę i luźne fragmenty tynku 
należy skuć i oczyścić tak, aby nie pozostawić luźnych fragmentów starej powłoki. 
 
8.1. Klejenie płyt styropianowych 
Na płytę styropianową nałożyć zaprawę klejową Ceresit ZS paskiem wzdłuż boków w odległości 
ok.2 cm od krawędzi. Dodatkowo w środku uformować 4 placki średnicy ok.10 cm.  
Przyklejanie płyt styropianowych rozpocząć od dołu ściany do góry zachowując mijankowy układ spoin. 
Szerokość spoin pionowych i poziomych nie może przekraczać 2 mm.  
Po przyklejeniu styropianu należy wyrównać jego powierzchnię poprzez zeszlifowanie pacą tynkarską 
obłożoną papierem ściernym lub za pomocą specjalnych tarek. 
Płyty styropianowe dodatkowo mocować łącznikami plastikowymi z trzpieniem w ilości 4 szt./m2 
powierzchni ściany. 
Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać na całej powierzchni łącznie z ościeżami okiennymi 
i drzwiowymi. 
Płyty styropianowe na ościeżach przyciąć o szerokości ok.5 mm mniejszą niż szerokość ościeża. 
Styropian na ościeżach przyklejać klejem poliuretanowym CT 84. Szczeliny powstałe między ramiakiem 
okiennym a styropianem wypełnić uszczelniaczem akrylowym Ceresit CS 11 
8.2. Klejenie warstwy zbrojonej płyt styropianowych 
Warstwą zbrojoną jest siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie zaprawy klejowej Ceresit ZU 
Warstwę kleju należy nanosić dwoma warstwami, pierwszą o grubości 1-2 mm, w którą wtapia się siatkę 
z włókna szklanego, drugą grubości 1-1,5 mm.  
Nanoszenie drugiej warstwy zaprawy klejowej wykonać gdy pierwsza warstwa pod siatką jest świeża. 
Zaprawę nanosi się dwoma warstwami, aby siatka znalazła się w środku zaprawy. Siatkę układać 
pasami z góry na dół stosując zakład 10 cm. Zapas siatki pozostawić przy ościeżach i na załamaniach. 
W poziomie parteru do wysokości 1,5m  wykonać podwójną warstwę zbrojeniową.  
Drugą warstwę nakładać po stwardnieniu pierwszej. Łączna ich grubość powinna wynosić 6-9 mm. 
Wszystkie wypukłe naroża pionowe, poziome i przy ościeżach wszystkich okien i drzwi należy przed 
przyklejeniem tkaniny wzmocnić kątownikiem aluminiowym z siatką 25x25x0,5 mm wtapiając go 
w świeżo nałożoną zaprawę i tą samą zaprawą zaszpachlować. 
Połączenie ościeżnic okiennych z ościeżami zakończyć listwą przyokienną z uszczelką. 
Przed nałożeniem zasadniczej warstwy tkaniny, naroża wszystkich otworów należy wzmocnić przez 
naklejenie w sposób diagonalny kawałków siatki o wymiarach 20x35 cm. 
Gotową stwardniałą warstwę zaprawy z siatką zagruntować farbą podkładową Ceresit CT 16 wg 
instrukcji na opakowaniu. Na tak zagruntowane podłoże nakładać tynk mineralny cienkowarstwowy 
Ceresit CT 137/2,0 mm Po 4 dniach pomalować. 

9. Cokół budynku. 
Skuć istniejący tynk na odcinku ocieplanej ściany, na pozostałej części elewacji przeznaczonej do 
malowania i naprawy, skuć płytki ceramiczne. Wysokość cokołu nawiązać do wykonanego 
w etapie h= 0,5 m. 
Rozebrać istniejącą opaskę z kostki betonowej. 
Odkryć ścianę fundamentową na głębokość 30 cm. Oczyścić, osuszyć i zagruntować Gruntem CT 17. 
Nanieść warstwę ok. 3 mm powłoki uszczelniającej Ceresit CT 90 i pomalować gruntem CT 16. Po 
ułożeniu opaski wykończyć cokół tynkiem Ceresit VISAGE CT 710 FINLNAND SILVER. 
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10. Opaski. 
Opaskę wykonać z betonowej kostki brukowej, koloru szaro-cementowego. Kostkę układać na 
podsypce cementowo-piaskowej grub.10cm.Należy wykorzystać istniejącą kostkę z odzysku. 
Ograniczenie opaski wykonać obrzeżem betonowym 6 x 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

11. Malowanie. 
11.1. Rodzaj zastosowanych materiałów 
Malowanie elewacji– farba elewacyjna silikonowa CT 48. Kolorystyka zawarta w części graficznej 
projektu. 
Panel z blachy trapezowej - farba poliwinylowo akrylowa RAL 5010. (Zachować istniejącą kolorystykę) 
Malowanie drzwi stalowych zewnętrznych do pomieszczeń zaplecza i węzła. Kolor RAL 5010. Farba 
chlorokauczukowa lub poliwinylowo akrylowa. 
11.2. Przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy skuć głuche tynki i ponownie otynkować. Uzupełnić 
tyki zewnętrzne i dokonać niezbędnych napraw wszelkiego rodzaju spękań. 
Podłoże należy zmyć i zagruntować preparatem głęboko penetrującym CT 17. Na tak przygotowane 
podłoże wkleić siatkę o gramaturze 145g/m2 na zaprawę ZU. Całość pomalować farbą gruntującą CT 
16, a następnie nałożyć tynk cienkowarstwowy CT 137/2,0mm i pomalować 
Należy zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się na elewacji budynku. Osłonić okna i drzwi, 
kamery, drobne elementy metalowe. Zdemontować rury spustowe i zamontować nowe. Zdemontować 
obróbki na ogniomurach i naprawić ubytki, a także wyprofilować podłoże pod nowe obróbki. 
Nad wrotami wjazdowymi do warsztatu ościeże (nadprożowe) zakończyć profilem PVC z kapinosem. 
11.3. Elewacja. 
Malowanie elewacji wykonać farbą silikonową CT 48. Kolorystyka znajduje się w części graficznej 
opracowania. 
Faktury, kolory i ostateczny wygląd materiałów podlega wcześniejszej akceptacji inwestora na 
podstawie próbek lub elementów wzorcowych. 
Teren w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywania robót malarskich należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem. Dotyczy to istniejących chodników i terenów zielonych. 
Uwaga: Kolorystykę powłok malarskich elewacji należy sprawdzić w naturze na małych próbkach 
wykonanych na wykończonej powierzchni o wymiarach 1,0 x 1,0 m. Próbki zgłosić do akceptacji 
Inwestora przed zakupem docelowej ilości farb. Kolorystyka wszystkich pozostałych elementów także 
wymaga każdorazowo uzgodnienia z Inwestorem. 
11.4. Panel z blachy trapezowej 
Od strony ściany ocieplanej panel zdemontować i pomalować natryskowo (RAL 5010). Pomalować 
wsporniki pod elementy blachy trapezowej.  
Zamontować obróbki pasa podrynnowego. 
Po wykonaniu ocieplenia i pomalowaniu elewacji ponownie zamontować elementy panelu. 

12. Obróbki blacharskie. Podokienniki zewnętrzne. Rynny i rury spustowe. 
Podokienniki zewnętrzne, obróbki ogniomurów rury spustowe i rynny – do demontażu i wymiany na 
nowe. Wszystkie obróbki wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm, w kolorze szarym 
RAL 7011. 
Rynny wraz z rynhakami do wymiany na odcinku dachu warsztatu i części niższej socjalno-technicznej. 
Rury spustowe wymienić wraz z rurami deszczowymi z rewizją. 
Pochylenie podokiennika powinno wynosić min.10º,wysięg podokiennika poza lico ściany ok.5 cm. 
UWAGA: na odcinku elewacji ocieplanej (część biurowa) wymianie podlegają tylko rury spustowe. 
Rynny po obydwu stronach budynku pozostają . Były wymieniane podczas ocieplania dachu. 

13. Drabiny stałe. 
Istniejące drabiny przeciwpożarowe należy zdemontować i zamontować nowe drabiny stalowe 
ocynkowane ogniowo z koszem, np., Crynoline, spełniające wymagania ROZPORZĄDZENIA 
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MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) oraz normy 
DIN18799-1  
Miejsce montażu drabin jest pokazane w części graficznej opracowania. 

14. Malowanie pomieszczeń biurowych. 
Malowanie wykonać farbą matową latexową Caparol Samtex 3 E.L.F. Kolorystykę pomieszczeń 
uzgodnić z inwestorem.  
Do malowania przeznaczone są pomieszczenia biurowe na I piętrze pokazane na rys nr 4. 
W robotach malarskich uwzględniono malowanie ścian i sufitów. W pokojach grzejniki pomalować 
w kolorze ścian. Grzejniki nie będą wymieniane. 

14.1. Przygotowanie podłoża. 
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie 
powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne 
tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć 
mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB. 
Nośne powłoki malarskie: Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki 
błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-
Haftgrund lub SamtGrund E.L.F. 
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. 
Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem 
Caparol – AquaSperrgrund. Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią 
środkiem Caparol-IsoDeck.  

15. Roboty sanitarne. 
Biuro I piętro księgowość pok.nr 28 – Przenieść grzejnik pod okno. 
Zakres robót obejmuje przeniesienie grzejnika 1 szt.(10elem.) pod okno. 

16. Roboty elektryczne. 
Zakres robót elektrycznych: 
 Demontaż istniejących opraw oświetleniowych 
 Montaż nowych opraw oświetleniowych LED 
Wszystkie oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach nr 24,25,27,28,29 oraz na korytarzu I pietra należy 
zdemontować. 
W pokojach i na korytarzu założyć nowe natynkowe oprawy rastrowe świetlówkowe typu LED. 
Oprawy muszą być kompletne wyposażone w źródło światła (świetlówki LED) 4000K. 
Wymagane natężenie światła w pokojach biurowych i na korytarzu podane zostało w tabeli: 
Lp. Nr pomieszczenia Oprawy LED Ilość szt. Natężenie oświetlenia [lx] 

1 24 2x120 2 6700 

2 25 2x120 1 4500 

3 27 2x120 1 4450 

4 28 2x120 4 13700 

5 29 2x120 

1x60 

1 

1 

4800 

600 

6 korytarz 2x60 3 4000 
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 Oświetlenie musi spełniać wymagania  PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc 
pracy. 
Należy wykonać badanie natężenia oświetlenia i sporządzić protokół z przeprowadzonego badania.  

17. Posadzki w pomieszczeniach biurowych 
We wszystkich pomieszczeniach biurowych i na korytarzu należy ułożyć nowe posadzki z paneli LVT 
grub.5mm. 
Należy sprawdzić stan podłoża, jego stabilność i sprawdzić czy nie ma ubytków w istniejącej posadzce 
Podłoże musi być zwarte, stabilne, równe, płaskie i suche. Maksymalne odchylenia od płaszczyzny nie 
może przekraczać 3 mm na 2 m długości. Wszelkie nierówności należy usunąć. 
W przypadku stwierdzenia niestabilności podłoża, należy rozebrać istniejącą podłogę i usztywnić 
podłoże. 
Panele układać na istniejącej wykładzinie dywanowej. Wykładzinę podłogową wyczyścić i dokładnie 
odkurzyć. 
Deski układać zgodnie z kierunkiem padania światła w pomieszczeniu. Panele w ostatnim rzędzie nie 
mogą być węższe niż 5 cm.  
Podłogi winylowej nie należy mocować na stałe. Jest to typ podłogi pływającej. Podczas montażu 
należy zachować 1 cm odstęp od ściany. 
Listwy podłogowe powinny być zamontowane w taki sposób, by zapewnić swobodną pracę podłogi. 
Posadzki wykończyć listwami przyściennymi. 
Kolor paneli i listew uzgodnić z inwestorem. 

18. Stolarka okienna i drzwiowa. 
18.1. Okna 
Istniejąca stolarka okienna – drewniane okna skrzynkowe, przeznaczona jest do wymiany. 
Zaprojektowano stolarkę okienną z wielokomorowych profili aluminiowych termo w kolorze czerwonym. 
Okna muszą posiadać fabrycznie wbudowane nawiewniki higrosterowalne o przepustowości do 30m3/h. 
Podział skrzydeł wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki. 
Do wymiany przewidziana jest część okien nie wymienianych w latach wcześniejszych. Okna 
podlegające wymianie są wyszczególnione w części graficznej projektu. 
Okna muszą spełniać wymagania, co do wartości współczynnika przenikania ciepła minimum 
Umax= 1,1 [W/(m2 K)] 
18.2. Parapety wewnętrzne. 
Wszystkie parapety wewnętrzne wymienianych okien są przewidziane do wymiany. 
Montować parapety o szerokości 30 cm wykonane z komorowego PVC w kolorze białym. 
Szerokość parapetów ustalić po montażu okien. 
18.3. Drzwi wewnętrzne. 
Do wymiany przewidziane są drzwi wewnętrzne do pomieszczenia nr 21 na I piętrze. 
Drzwi (lewe „80”) wraz z okuciami. Wzór i kolorystyka drzwi muszą być takie same jak drzwi 
prowadzące do sekretariatu (pomieszczenie nr 22). 
Starą ościeżnicę metalową wykuć i osadzić nową. 
 

19. Chodniki i schody zewnętrzne. 
19.1. Chodniki 
Istniejący chodnik z płytek betonowych rozebrać. Usunąć podsypkę i wykonać nowy chodnik z kostki 
betonowej. Wymienić krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. 
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19.2. Konstrukcja nawierzchni 
Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej grub. 8 cm. w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm oraz podbudowie cementowo piaskowej grub. 12 cm. Spoiny zasypać piaskiem 
drobnoziarnistym.  
Wykonanie obramowania nawierzchni wykonać z obrzeży 8x30x100. 
Podsypkę należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. Ubicie nawierzchni z kostek należy 
przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej). Do ubicia nawierzchni nie wolno używać 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Nawierzchnię układać ze spadkiem min.2% od budynku w kierunku terenów zielonych i drogi 
dojazdowej. 
Zakres robót widoczny na załączonych rysunkach. 

19.3. Schody zewnętrzne. 
Schody znajdujące się na szczycie budynku prowadzące na zaplecze i do pomieszczenia węzła 
cieplnego należy przebudować. Wykonać jeden wspólny podest spocznikowy, z którego będzie dostęp 
do drzwi zaplecza i drzwi węzła cieplnego. Drzwi stalowe przewidziane są do wymiany 2 szt. 
Istniejącą płytę podestową, istniejący stopień oraz fragmenty pochylni do drzwi zaplecza skuć minimum 
12 cm. 
Wykonać nowe schody z betonu C30/37 XF3. Beton zatrzeć na gładko ze spadkiem od budynku 1,5%.  
Rysunek znajduje się w części graficznej opracowania. 

20. Pozostałe elementy budynku. 
Wszystkie pozostałe elementy budynku nie są objęte zmianami. 

21. Uwagi końcowe. 
Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie atesty techniczne oraz 
odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa. Roboty budowlane powinny zostać wykonane 
zgodnie z projektem, przepisami, wymaganiami ochrony środowiska i Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Teren po wykonaniu robót należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
DO WYKONANIA PRAC OBJĘTYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM  WYMAGANE JEST 
OPRACOWANIE PLANU BIOZ. 
 
Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, 
technologie lub rozwiązania techniczne, w szczególności: znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, 
oznaczenia modeli produktów lub urządzeń, zawarte zarówno w opisach jak i na rysunkach, mają 
charakter przykładowy i niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub opisie 
rysunku takiego oznaczenia indywidualizującego przyjąć należy w sposób dorozumiany, że występuje 
ono każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny”.  
Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń lub materiałów 
równoważnych, o nie gorszych niż opisane w projekcie parametrach technicznych, spełniających 
obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na 
obszarze Unii Europejskiej.  
W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają 
wskazane wyżej wymagania. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację inspektora nadzoru przed 
zastosowaniem materiałów równoważnych do zaprojektowanych. 
 
Projektant: 
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Informacja do planu BIOZ 


