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I.Część opisowa:

1. Temat opracowania:

Tematem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  remontu  i  docieplenia  elewacji
budynku  A  CeTA  wraz  z  przejazdem  części  budynku  Centrum  Technologii
Audiowizualnych.  Pozostałe części budynku nie są objęte niniejszą dokumentacją i
pozostają bez zmian.
Budynek usytuowany jest na działce nr 5, AM-16, obręb: Zalesie, gmina: Wrocław.

2. Podstawa opracowania:

2.1.  Dane wyjściowe opracowania projektu: Umowa z Inwestorem.
2.2.  Projekt  budowlany  remontu  i  docieplenia  elewacji  budynku  A CeTA wraz  z

przejazdem z kwietnia 2013r.
2.3.   Mapa  do celów projektowych.
2.4.  Certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  przepisy,  normy  i  deklaracje  zgodności

używanych  materiałów  budowlanych  i  technologii,  potwierdzające  ich
dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Celem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu i docieplenia budynku A CeTA
wraz z przejazdem, będącego w zarządzie Centrum Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.  Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 5, AM-16,
obręb: Zalesie, gmina: Wrocław.

Zakres opracowania obejmuje remont i ocieplenie elewacji budynka A CeTA  wraz z
przyległymi z 3 stron dwukondygnacyjnymi dobudówkami biurowymi oraz przyległą
od południa halą przejazdową łączącą się z Halą Konwiarza.

4. Zagospodarowania terenu działki:

Zgodnie z zapotrzebowaniem inwestora oraz w celu zapewnienia dostępu osobom
niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach przewiduje się wykonanie niwelacji
nawierzchni przed bramami w przejeździe (elewacja wschodnia i zachodnia) w celu
zlikwidowania  różnicy  większej  niż  2  cm  pomiędzy  wnętrzem a  zewnętrzem.  Ze
względu na usytuowanie  obiektu od strony zachodniej  na granicy z działką  nr 4,
wykonanie  uniesienia  nawierzchni  należy  wykonać  zgodnie  z  uzyskaną  zgodą
właściciela działki. Projektuje się nachylenie podjazdu 6%.
Od strony północnej projektuje się schody żelbetowe zgodnie z częścią rysunkową –
rys. nr 11.

5. Opis stanu istniejącego:

Opracowywana część  budynku to hala powstała w 1968 roku. Od tamtego czasu
obiekt nie był remontowany. Niezbędna jest termomodernizacja elewacji z wymianą
stolarki  okiennej i  drzwiowej,  w tym powiększenie otworów okiennych w poziomie
parteru.  Niezbędna jest  również  poszerzenie oraz wymiana bram wjazdowych do
części  przejazdu  oraz  przebudowę  posadzki  i  nawierzchni  przed  wejściem  ze
względu  na  istniejące  dziś  różnice  w  ich  poziomach.  Przebudowie  ulec  powinny



również  schody   z  podestem  z  wyjść  na  elewacji  północnej  z  zadaszeniem  ich
szklanym daszkiem systemowym.

6. Układ konstrukcyjny:

Opracowywana  część  budynku  to  hala  powstała  w  1968  roku  w  technologi
szkieletowej,  słupy  żelbetowe,  wiązary  kratowe  stalowe  i  płatwie  stalowe.  Na
płatwiach  oparte  są  płyty  żelbetowe  prefabrykowane.  Dach  płaski  kryty  papą
asfaltową.
Przybudówki dwukondygnacyjne, wybudowane łącznie z halą. Ściany nośne z cegły
pełnej.  Stropy  i  stropodachy  żelbetowe  typu  Akerman  w  układzie  poprzecznym
oparte na podciągach żelbetowych oraz słupach w ścianach nośnych zewnętrznych.
Stropodach plaski i jednospadowy kryty papą. W południowej części hali A znajduje
się hala przejazdowa, a na piętrze wentylatornia, która jest wyższa od przybudówek,
a niższa od hal. Strop i stropodach typu Akerman.
Obiekt  pod  względem  konstrukcyjnym  jest  w  stanie  zadowalającym  i  wszystkie
elementy konstrukcyjne wymagają jedynie bieżącego remontu.
Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian.

Wpływ projektowanej przebudowy na istniejącą konstrukcję budynku.
Przebudowa ścian nośnych i klatki schodowej oraz pozostały remont budynku nie
wpłynie ujemnie na istniejącą konstrukcję budynku. Lokalne zmiany obciążeń na
grunt pod fundamentami, zgodnie z PN-55/B-03020 „Grunty Budowlane” według
punktu normy 3.5, orientacyjnie można przyjąć zwiększenie nacisku o 20% do 30% w
stosunku do uprzednich istniejących nacisków na grunt za dopuszczalne. W
zmianach niniejszego projektu naciski te nie przekroczą 10%.
Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian.

7. Wpływ projektowanego remontu na istniejącą konstrukcję budynku:

Projektowany remont i docieplenie budynku A CeTA wraz z przejazdem nie wpłynie
ujemne na istniejącą konstrukcję budynku. Lokalne zmiany obciążeń na grunt pod
fundamentami, zgodnie z PN-55/B-03020 „Grunty Budowlane” według punktu normy
3.5, orientacyjnie można przyjąć zwiększenie nacisku o 20% do 30% w stosunku do
uprzednich  istniejących  nacisków  na  grunt  za  dopuszczalne.  W  zmianach
niniejszego projektu naciski te nie przekroczą 10%.

8. Przeznaczenie obiektu:

Część  budynku  objęta  niniejszym  projektem  przeznaczona  jest  na  prowadzenie
działalności Centrum Technologii Audiowizualnych.
Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian.

9.  Ochrona środowiska:

Realizowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję
zanieczyszczeń,  nie  stanowi  źródła  emisji  hałasu.  Inwestycja  nie  spowoduje
zanieczyszczeń  wód  gleby  i  warunków  klimatycznych.  Projektowane  ocieplenie
części budynku nie powoduje zacienienia bądź przesłaniania budynków sąsiednich
(wg Rozporządzenie M.I. z dnia 12.04.2002 r. warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75 rozdział 1 par. 13 z 15.06.2002
r.).  Projektowana  inwestycja  nie  stanowi  zagrożenia  dla  wód  podziemnych.  Nie



przewiduje  się  zagrożeń  dla  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanego
obiektu. 

10. Dane wynikające ze specyfiki terenu:

Realizacja  projektowanej  inwestycji  dotyczy  również  działki  nr  4  (ze  względu  na
usytuowanie obiektu od strony zachodniej  na granicy z  działką  nr 4).  Wykonanie
docieplenia  elewacji  oraz  nowego  spadku  podjazdu  należy  wykonać  zgodnie  z
uzyskaną  zgodą  właściciela  działki.  Roboty  budowlane  należy  wykonywać  nie
naruszając interesów osób trzecich.

11.  Ochrona konserwatorska:

Opracowywany projekt obejmuje swym zakresem tylko obiekty wybudowane po II
Wojnie Światowej. Niniejsze opracowanie dotyczy budynku A z roku 1968, który nie
jest  zabytkiem,  ale  stroi  na  terenie  objętym  ochroną  UNESCO.  Ze  względu  na
wpisanie  zespołu  Hali  Stulecia  do  rejestru  zabytków Projekt  Budowlany,  będący
podstawą  niniejszego  Projektu  Wykonawczego,  został  uzgodniony  z  Miejskim
Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

12.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę:

Działka nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej.

13.  Projektowane prace rozbiórkowe, budowlane i remontowe:

13.1. Prace rozbiórkowe:– demontaż  istniejącej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  łącznie  ze  stalowymi
dwuskrzydłowymi bramami przejazdu,– powiększenie otworów okiennych w poziomie parteru bez zmian w konstrukcji
nadproży – rozbiórka dotyczy części ścian pod parapetami,– poszerzenie  otworów  bram  wjazdowych  w  części  przejazdu  –  istniejące
nadproże  oraz  naroża  otworów  bram  wzmocnić  kształtownikami  stalowymi
zgodnie z częścią rysunkową – rys. nr 10,– skucie warstw posadzki w części przejazdu przy bramie, na szerokość nowo
projektowanego otworu bramy wjazdowej,– demontaż zadaszenia schodów w północno – zachodnim narożniku budynku
oraz barierek schodów elewacji północnej,– demontaż istniejących spustów rynnowych, oświetlenia zewnętrznego,– demontaż  osłon  metalowych  w  części  wentylatorni  –  demontaż  na  czas
remontu osłon i wykonania ocieplenia,,– demontaż uchwytów na flagi na czas remontu i ocieplenia elewacji,– demontaż piorunochronów na czas remontu i ocieplenia elewacji.

13.2. Prace budowlane i remontowe:– odkopanie murów fundamentów, docieplenie ich styropianem twardym gr. 8 cm
i wykonanie izolacji przeciwwodnej,– zszycie  spękanych fragmentów muru i  gzymsów,  skucie  odspojonego tynku,
wykonanie  docieplenia  elewacji  styropianem  gr.  12cm  oraz  spodniej



powierzchni gzymsów styropianem gr. 5 cm, wykonanie tynków mineralnych,– montaż nowych okien PVC i drzwi zewnętrznych PVC. Górne okna na klatkach
schodowych  systemowe z  funkcją  oddymiania.  Dwie różne nowe wysokości
parapetów: +0,80m od posadzki lub +0,02m od wierzchu spocznika,– montaż  wewnętrznych  barierek  ochronnych  aluminiowych  z  funkcją  ich
otwierania dla okien o poziomie posadowienia +0,02 m,– poszerzenie i wzmocnienie otworów brama wjazdowych elewacji wschodniej i
zachodniej  poprzez wykonanie stalowej konstrukcji  wsporczej  nadproża oraz
wzmocnienie naroży, zgodnie z częścią rysunkową – rys. nr 10,– montaż nowych bram wjazdowych segmentowych z napędem elektrycznym z
drzwiami ewakuacyjnymi i nadświetlem, z profili aluminiowych,– wykonanie nowych posadzek w miejscu obniżenia istniejących,– przebudowa nawierzchni przed bramami, umożliwiająca bez progowe wejście
(do 2 cm), nowoprojektowany spadek 6%,– wykonanie w części elewacji zachodniej opaski żwirowej z krawężnikiem oraz w
części  wschodniej  i  północnej  podniesienie  i  ukształtowanie  skosu  wylewki
asfaltowej, spadek 2%,– remont schodów elewacji północnej z dodaniem dodatkowego biegu, ułożenie
posadzki  z  kafli  gresowych,  montaż  zagłębionych  wycieraczek  z
odprowadzeniem wody. Montaż balustrad i pochwytów.– montaż  systemowego  zadaszenia  szklanego  nad  dwoma  wejściami  na
północnej elewacji.– montaż  rur  spustowych,  z  ich  odsunięciem  od  elewacji  (miejsce  na  12  cm
styropianu + tynk),– montaż piorunochronów, oświetlenia zewnętrznego, osłon metalowych w części
klimatyzatorni, uchwytów na flagi.

14.  Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:

Wszystkie materiały budowlane przyjąć wg kart katalogowych, a rozwiązania
konstrukcyjne wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym.

14.1. Izolacja termiczna ścian fundamentowych oraz opaski wokół
          budynku:

Odsłonięte  istniejące  mury  fundamentowe  należy  pokryć  emulsją  asfaltowo-
kauczukową  na  zagruntowanym  podłożu.  Następnie  ocieplić  styropianem
twardym grafitowym na bazie polistyrenu ekspandowanego gr.  8cm, np. Knauf
Therm  Expert  Dasada  Xtherm  λ 31  typ  EPS  70,  mocowanym  pianką
poliuretanową i pokryć folią kubełkową.
Po  pracach  docieplających  należy  odtworzyć  nawierzchnię  asfaltową  wokół
obiektu z uwzględnieniem podwyższenia terenu przy bramach wjazdowych.
Wykop  do  poziomu  ław  fundamentowych  wypełnić  piaskiem,  pospółką
zagęszczoną,  następnie  warstwą  klińca  o  frakcji  od  0-31,5  o  gr.  40cm.
Nawierzchnię asfaltową od strony wschodniej i północnej wykonać ze spadkiem
2%, w celu swobodnego odpływu wód opadowych. Nawierzchnię przed bramami
wjazdowymi  wykonać  o  spadku  6%,  w  celu  możliwości  dostępu  osób
niepełnosprawnych. 
Od strony elewacji zachodniej odtworzyć istniejącą opaskę zieleni.

UWAGA: Odkopanie ścian fundamentowych tylko do poziomu ich posadowienia!.



14.2. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych oraz prace tynkarskie:

Istniejące ściany zewnętrzne należy docieplić 12 cm styropianu, np. Knauf Therm
Tech Fasada  λ 40 typ EPS S, wykorzystując listwę  startową.  Gzyms ociepliś
styropianem gr. 5 cm.

Przewidzieć  łączniki,  np.  Eco-Fix  firmy Stahlton lub inne o tych samych bądź
lepszych parametrach, w miejscu zamocowania oświetlenia zewnętrznego, kamer
monitoringu,  uchwytów na flagi,  balustrad,   pochwytów i  zadaszenia  schodów
zewnętrznych.

14.3. Elewacje – prace tynkarskie:

Wykonać  tynk  zewnętrzny  metodą  natryskową,  zgodnie  z  poniższą  fotografią.
Fakturę, ziarnistość i kolor tynku dopasować do tynku na budynku istniejącym w
części przedwojennej.
Dostosować i zaproponować technologie wykonania na budowie. Wykonawca ma
za zadanie zaproponować rozwiązanie systemowe tynku poprzez wykonanie na
powierzchni 4 m2 minimum 3 przykładów, które mają zostać zaakceptowane przez
przedstawiciela Inwestora (inspektora nadzoru), kierownika budowy i architekta.
W  razie  konieczności  zasięgnąć  opinii  Konserwatora  zabytków  (zgodnie  z
wydaną opinią). 

Fot. 1 – Fragment elewacji części przedwojennej budynku. Wzór wykonania tynku
zewnętrznego.



TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PRAC TERMORENOWACYJNYCH

Warunki wykonywania prac:
Prace należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych t.j.:
-    świeżo wykonane tynki należy chronić przed słońcem i wiatrem,– świeżo  wykonane  tynki  należy  również  chronić  przed  zbyt  niskimi

temperaturami,– wyklucza się prowadzenie prac przy temperaturach powietrza poniżej +5o C.
Przed przystąpieniem do docieplenia należy m.in. usunąć ew. ubytku w murze,
zszyć  pęknięte  fragmenty  muru,  usunąć  ew.  ubytki  nierówności  powierzchni
tynków ( powyżej 10 mm ), na końcu oczyścić elewację z kurzu.   

Zakres robót dociepleniowych:
Przewiduje  się  wykonanie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  oraz  ścian
fundamentowych.
Dolną krawędź warstwy ocieplającej zabezpieczyć listwą „startową”.

Odbiór robót dociepleniowych:
Odbiorowi powinny podlegać następujące etapy robót:
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie styropianu oraz siatki,
- wykonanie podkładu pod warstwę elewacyjną,
- wykonanie warstwy elewacyjnej,
- roboty malarskie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże,  na  którym będzie  mocowany system ocieplenia  musi  być  uprzednio
oczyszczone  z  brudu,  kurzu,  porostów,  luźno  związanych  fragmentów  itp.
czynników  powodujących  osłabienie  przyczepności  kleju.  Powinno  ono
charakteryzować  się  odpowiednią  nośnością,  dostateczną  dla  powstania
połączenia  klejowego  z  warstwą  styropianu.  Podłoża  problematyczne
przygotować do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie wodą pod ciśnieniem, a następnie przez zagruntowanie emulsją danego
systemu. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu
ocieplającego zastosować  listwę  „startową”,  dającą  pewne, trwałe i  estetyczne
wykończenie elewacji  od dołu.  Listwą  jest  systemowy nierdzewny kształtownik
dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi
kołkami rozporowymi z trzpieniami metalowymi.

PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH:
Styropian  należy  przyklejać  do  podłoża  przy  pomocy  kleju  zgodnie  z
wymaganiami wybranej technologii. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-
krawędziową,  ilość  kleju  powinna  być  każdorazowo  tak  dobrana,  że  po
dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Płytę z
nałożonym  klejem  każdorazowo  przyłożyć  do  ściany  w  wybranym  miejscu  i
docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających mają do siebie
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie może między nie wnikać. Płyty należy
układać  z  przewiązaniem zarówno na powierzchni  ścian jak i  na narożnikach.
Grubość  warstwy  klejowo  powietrznej  może  przy  większych  wklęsłościach
podłoża  wynosić  do  25-30mm  z  jednoczesnym  zachowaniem  min.  60%
przyklejonej  powierzchni  netto.  Przy  większych  odchyłkach  celowe  jest  ich
niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej
grubości.



KOŁKOWANIE STYROPIANU:
Ze względu na wysokości budynku, rodzaj podłoża, strefę klimatyczną itp. należy
dodatkowo mocować docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilości od 4 do 8 szt/m2. Osadzić dyble, opierając talerzyki
o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie
do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym fragmentem więcej niż
o  1  mm  ponad  powierzchnię,  a  w  przypadku  ich  zagłębienia  w  ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

PRACE DODATKOWE:
Wykonać  uszczelnienia  styków  styropianu  ze  stolarką  ślusarką  i  obróbkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przykleić
ukośne  wkładki  z  siatki  zbrojącej  (min.  25x35  cm)  W sąsiedztwie  wszystkich
narożników  okiennych  i  drzwiowych  oraz  innych  otworów  elewacji.  Wykonać
ewentualne  wzmocnienia  narożników  budynku  oraz  otworów  okien  i  drzwi,
osadzając np. systemowy nierdzewny kątownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ:
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3
mm grubości gładź z kleju przyjętej technologii firmy np Atlas ( lub innej o tych
samych  bądź  lepszych  parametrach),  w  którym  zostaje  zatopiona  specjalnie
przeznaczona  do  tego  celu  atestowana  siatka  zbrojąca  z  włókien  szklanych.
Przygotowany materiał naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacą zębatą w bruzdy. Następnie  zatopić i zaszpachlować na gładko
siatkę zbrojącą. Należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym
wietrze
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości
min.  5cm.  Minimalne  otulenie  siatki  wynosi  1mm.  Niedopuszczalne  jest
pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy
zbrojonej, tj.  nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania
podkładu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO:
Podkład tynkarski należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C
do  +25°C.  Nakładać  w  jednej  warstwie,  przy  pomocy  pędzla  lub  wałka
malarskiego. Podkład tynkarski może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. wskutek niekorzystnych warunków
atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków.

NAKŁADANIE TYNKU SZLACHETNEGO:
Tynki muszą być nakładane w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezpośredniego  nasłonecznienia,  silnego  wiatru  oraz  deszczu.  Technologia
nakładania tynku wg rozwiązania zaproponowanego prze wykonawcę.

14.4. Okna i drzwi:

Nadproże nad bramami i  naroża otworu wzmocnić  kształtownikami stalowymi,
zgodnie z częścią rysunkową – rys. nr 10.

Zamontować  nowe  okna  i  drzwi  wejściowe PVC w kolorze  białym,  zgodnie  z



podziałem  wg  części  rysunkowej  opracowania.  Szkło  podwójne  izolacyjne  o
minimalnym współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m²K.

Okna  na  klatce  schodowej  systemowe  z  funkcją  oddymiania  PVC  w  kolorze
białym, zgodnie z ofertą np. producenta ALUPROF. Skrzydło okienne uchylane do
wewnątrz, otwieranie mechanizmem elektrycznym na szerokość min. zgodną  z
wymaganą powierzchnią czynną oddymiania.

Bramy wjazdowe segmentowe z  napędem elektrycznym i  drzwi  ewakuacyjne,
szerokość  skrzydła  w  świetle  ościeży  120cm,  bezprogowe,  ze  sztabą
antypaniczną,  samodomykające  się,  z  nadświetlem  z  profili  aluminiowych,
przeszklone w kolorze szarym, np. producenta Hormann.

UWAGA: Wszystkie wymiary otworów przed przystąpieniem do zamówienia
stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzić na budowie!

14.5. Schody zewnętrzne:

Wymiary istniejących schodów zewnętrznych na elewacji północnej dostosować
do obecnie obowiązujących przepisów. 
Projektowany  dodatkowy  bieg  schodó  zewnętrznych  w  północno-zachodnim
narożniku elewacji północnej zgodnie z częścią rysunkową – rys. nr 11.

Wykończenie  schodów  z  kafli  gresowych,  mrozodpornych,  antypoślizgowych,
stopnie  z  kafli  ryflowanych,  w  kolorze  grafitowym,  np.  producenta  Opoczno,
model Solar.

Balustrada oraz pochwyt na wysokości 1,10 m ze stali nierdzewnej. 

Zadaszenie schodów szklane systemowe, ze szkła przezroczystego barwionego
w  odcieniu  grafitowym,  mocowanie  i  okucia  tafli  ze  stali  nierdzewnej,  np.
producenta Kamiński Glasstudio.

14.6. Rury spustowe i obróbka blacharska:

Rury spustowe Ø15 montowane z odsunięciem od muru za pomocą kolanek przy
połączeniu  ze  spustem  rynny  umiejscowionym  w  gzymsie,  umożliwiającym
docieplenie  ściany  i  wykonanie  tynku  zewnętrznego.  System  rur  spustowych
blaszany ocynkowany.

14.7. Oświetlenie zewnętrzne:

Oświetlenie zewnętrzne w postaci projektora Jolly 2/A RX7s, 150W asymetryczny,
zgodnie z ofertą producenta SBP.  

15.  Obliczone współczynniki przenikania ciepła:

Obliczenia  współczynniki  przenikania  ciepła  „U”   przeprowadzono  metoda
uproszczoną  na podstawie normy cieplną PN-EN ISO 6946 z 1999r. - Komponenty
budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  współczynniki  przenikania ciepła.
Metoda obliczania. I załącznika  do Rozporządzenia  MSWiA z dn. 30.09.1997r poz
878. 



Współczynnik przenikania ciepła przed ociepleniem U1= 1,0 W/m2xK
Współczynnik przenikania ciepła po ociepleniu Uo= 0,25 W/m2xK

16.  Oświetlenie i nasłonecznienie:

Prace opisane w niniejszym opracowaniu, m.in. powiększenie istniejących otworów
okiennych, mają na celu polepszenie warunków przebywania w pomieszczeniach,
w  tym  też  lepszemu  doświetleniu  wnętrza  światłem  słonecznym.  Projektowane
prace nie spowodują zacieniania budynków sąsiednich.

17.  Ochrona p.poż.:

Przy rozwiązaniach materiałowych zachowano przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Projektuje się okna systemowe z funkcją oddymiania na klatkach schodowych.
Drzwi wejściowe spełniają wymagane prawem warunki ewakuacji, m.in. posiadają
odpowiednią  szerokość  skrzydeł  drzwiowych,  samozamykacze,  urządzenia
przeciwpaniczne.

18.  Dopuszczalne odstępstwa:

Zgodnie z art. 36A pkt 5, ust. 1 pkt 5 w projekcie przewiduje się nieistotne zmiany,
nie wymagające zmiany pozwolenia na budowę:– zmiany materiału przyjętej wcześniej technologii Producenta,– zmiana kolorystyki, po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

19.  Warunki wykonawcze:

− Roboty  budowlano-montażowe  należy  realizować  według  wskazań  projektu
wykonawczego.  Teren  budowy  przygotować  poprzez  wydzielenie,
uporządkowanie  i  zabezpieczenie  pod  względem  BHP  i  p.  poż.  W  czasie
wykonywania  robót  montażowych  ściśle  przestrzegać  obowiązujących  w  tym
zakresie przepisów.

− Nie  dokonywać  samodzielnie  zmian  w  stosunku  do  projektu.  Odstępstwa  lub
zmian należy uzgadniać z autorem projektu: 
inż. Adam Dobrucki, tel. 0-607-214-006.

− Wszystkie  wymiary  i  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,  a  w  przypadku
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego
przy konsultacji z projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.

− Nadzór  nad  robotami  powinny  sprawować  osoby  posiadające  odpowiednie
uprawnienia budowlane.

− Roboty  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót.

− Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne atesty ITB lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

− Na  wszystkie  roboty  betonowe  i  żelbetowe  oprócz  atestów  wytwórcy  należy
pobierać próbki na budowie i uzyskać założone wyniki.

− Pracownicy wykonujący wszelkie prace winni posiadać aktualne badania lekarskie
oraz być przeszkoleni pod względem przepisów BHP i p. poż.

− Uwagi i  opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią  integralną
część niniejszego opracowania.

Po zakończeniu wszystkich robót objętych niniejszym projektem nastąpi zgłoszenie



odbioru.

20.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobieganiu 
        niebezpieczeństwom:– Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz" zgodnie z art.

21  a  Prawa  Budowlanego,  a  także  do  wykonania  projektu  organizacji  placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano – montażowych.– Roboty  budowlane  winny  być  prowadzone  pod  nadzorem  wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.– Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych należy przeprowadzić
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem "bioz" zgodnie z
RMI z dnia 06.02.2003 r.– Przed  dopuszczeniem  pracowników  do  robót  zakład  zobowiązany  jest
zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
(hełmy, rękawice ochronne) z uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania:
urazów  mechanicznych,  porażenia  prądem,  oparzenia,  zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników
i  zagrożeń  związanych  z  wykonywaną  pracą.  Należy stosować  przewidziane
przy robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne ( np. osłony) . Urządzenia
powinny być sprawne i posiadać atesty. – W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać  dla osób zatrudnionych na
budowie  instruktaż  stanowiskowy,  w  czasie,  którego  należy  omówić  sposób
prowadzenia  robót,  występujące i  mogące wystąpić  zagrożenia oraz sposoby
zabezpieczeń.– Należy zapewnić  stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu
numerów  telefonów  i  adresów  najbliższego  punktu  opieki  lekarskiej,  straży
pożarnej, policji, a także do apteczki środków i urządzeń przeciwpożarowych. – Należy  wykonać  i  oznakować  drogi  umożliwiające  ewakuację,  komunikację  i
dojazd  do wozu  straży pożarnej  lub  karetki  pogotowia.  Tych dróg nie  wolno
zastawiać,  a  tym bardziej  wykorzystywać  na cele składowania.  Muszą  być  w
każdej chwili dostępne.

21.  Informacja BIOZ:

Inwestycja wymaga opracowania Planu BIOZ ze względu na:
- prace na wysokościach.

Opracował:
inż Adam Dobrucki
dr inż. arch. Przemysław Wojsznis


