SPIS ZAWARTOŚCI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
OPIS TECHNICZNY
1.
Przedmiot i zakres opracowania
2.
Podstawa opracowania
3.
Lokalizacja
4.
Stan istniejący
4.1.
Budynek główny
4.2.
Przybudówka
4.3.
Garaż
5.
Ocena stanu technicznego
6.
Program użytkowy
7.
Dane o obiekcie
8.
Istniejące zagospodarowanie terenu
8.1.
Układ komunikacyjny
8.2.
Uzbrojenie istniejące
9.
Stan projektowany
9.1.
Program prac remontowych
9.2.
Konstrukcja budynku
9.3.
Remont pokrycia dachu bryły głównej
9.4.
Remont pokrycia dachu nad klatką schodową
9.5.
Remontu obróbek blacharskich dachu bryły głównego
9.6.
Remont rynien i rur spustowych budynku głównego
9.7.
Remont odspojonego, dekoracyjnego elementu ściany szczytowej
9.8.
Naprawy tynków attyk w poziomie dachu
9.9.
Remont attyki nad klatką schodową
9.10.
Wymiana stolarki okiennej
9.11.
Remont stolarki drzwiowej
9.12.
Prace remontowe tynków wewnętrznych
9.13.
Tynki w poziomie piwnicy
9.14.
Remont sufitów nad parterem i pierwszym piętrem
9.15.
Remont sufitu nad klatką schodową
9.16.
Prace malarskie
9.17.
kolorystyka
9.18.
Remont zabudowy stanowiskowej
9.19.
Prace uzupełniające
9.20.
Remont posadzek parteru
9.21.
Remont posadzek piwnicy
9.22.
Izolacja ścian piwnicy
9.23.
Remont pokrycia dachu nad przybudówką i garażem
9.24.
Remont obróbek blacharskich, w dachu nad przybudówką i garażem
9.25.
Rynien i rur spustowych dachu nad przybudówką i garażem
9.26.
Wymiana kominków wentylacyjnych
9.27.
Tynki zewnętrzne przybudówki i garażu
9.28.
Instalacje wewnętrzne
9.29.
Rozbiórka wiaty
9.29.1. Rozbiórka instalacji urządzeń technicznych.
9.29.2. Rozbiórka ścianek zewnętrznych
9.29.3. Rozbiórka dachu
9.29.4. Rozbiórka szkieletu konstrukcji
9.29.5. Rozbiórka posadzki i nawierzchni utwardzonych
9.29.6. Rozbiórka fundamentów
9.29.7. Segregacja odpadów, transport, utylizacja
9.29.8. Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych
9.29.9. Technologia i wymagania w wykonywaniu rozbiórek
9.29.10. Przekazanie terenu budowy
9.29.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
9.29.12. Ochrona własności i urządzeń
9.29.13. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
9.29.14. Sprzęt rozbiórkowy
9.29.15. Transport zewnętrzny
9.29.16. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
12

9.29.17. Ogólne wytyczne konstrukcyjne
42
9.29.18. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
43
9.29.19. Zasady odbioru prac rozbiórkowych
44
9.30.
Remont nawierzchni utwardzonych
44
9.31.
Remont instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej
45
9.32.
Ogrodzenie terenu
45
10.
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków.
46
11.
Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych
46
12.
Właściwości akustyczne, emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.
46
13.
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne.
46
14.
Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
46
15.
Dostęp do projektowanego obiektu.
46
16.
Odprowadzenie wód deszczowych
47
17.
Warunki lokalizacyjne rodzaj i zasięg uciążliwości.
47
18.
Miejscowy plan zagospodarowania terenu
47
19.
Warunki ochrony konserwatorskiej
47
20.
Wpływ eksploatacji górniczej
47
21.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
47
22.
Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
48
23.
Dostępność dla osób niepełnosprawnych
48
24.
Zieleń
48
25.
Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
48
26.
Obszar oddziaływania obiektu
48
27.
Analiza zacienienia
49
28.
Wytyczne ochrony p.poż.
49
29.
Dojazd pożarowy
49
30.
Wykończenie wnętrz
49
31.
Charakterystyka energetyczna
49
31.1.
Roczne zapotrzebowanie mocy cieplnej
49
31.2.
Współczynnik EP
49
31.3.
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych
49
31.4.
Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej
49
32.
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania
50
33.
Wykonywanie prac
50
34.
Uwagi końcowe:
50

RYSUNKI TECHNICZNE
01/A Rzut parteru
02/A Rzut piętra
03/A Rzut poddasza
04/A Rzut dachu
05/A Przekrój A-A
06/A Elewacja południowa
07/A Elewacja wschodnia
08/A Elewacja północna
09/A Elewacja wschodnia przybudówki
10/A Rzut posadzki pomieszczenia 2/01

Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50
Skala 1:50

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

13

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu Urzędu Poczty Polskiej oraz rozbiórka
wiaty.
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branży architektonicznej, zawiera rozwiązania
architektoniczno-budowlane, dla projektowanej inwestycji. Ponadto opracowanie zawiera informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Projekt zawiera rozwiązania architektoniczno-budowlane w zakresie rysunków zestawieniowych i
opisu.
2. Podstawa opracowania
Podstawą do sporządzenia niniejszej dokumentacji są:


Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr – NNI 9/2018 z dnia 06.04.2018r.



Projekt budowlany branży architektonicznej.



Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna z dnia 20-12-2018r.



Aneks do ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej budynku UP Zbąszyń z dnia 05-022018r.



Pomiary i szkice inwentaryzacyjne.

3. Lokalizacja
Budynek stanowiący przedmiot opracowania zlokalizowany w Zbąszynie przy ulicy Senatorskiej 36,
dz. nr ewid. 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn. ew. 301506_4 Zbąszyń.
4. Stan istniejący
4.1. Budynek główny
Budynek przy ulicy Senatorskiej 36 zbudowano w na przełomie wieków XIX i XX dla pruskiej poczty
cesarskiej według charakterystycznego stylu dla ówczesnego budownictwa. Bazując na danych
historycznych określa się datę wzniesienia obiektu na lata 1895-1900r.
Przedmiotowy budynek Urzędu Poczty Polskiej położony jest w obrębie starego miasta Zbąszyń.
Teren starego miasta jest płaski i znajduje się pomiędzy jeziorem Błędno a rzeką Obrą.
Bryła budynku głównego składa się z czterech kondygnacji. Są to: piwnica, parter i pierwsze piętro
oraz poddasze. Parter w całości użytkowany jest przez Pocztę Polską.
Główne wejście dla klientów znajduję się od strony ulicy Senatorskiej, natomiast od podwórza
znajduję się wejście do klatki schodowej prowadzącej na pierwsze piętro i poddasze oraz wejście do
piwnicy. Podłoga klatki schodowej na poziomie parteru wyłożona jest płytkami ceramicznymi, stopnie
drewniane przykrywa wykładzina PCV. Podłoga w części parterowej budynku głównego wyłożona jest
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w ciągach komunikacyjnych, łazience i hali kasowej płytkami ceramicznymi, natomiast w pozostałych
pomieszczeniach znajduję się wykładzina PCV ułożona na wylewce betonowej.
Okna drewniane, o konstrukcji skrzynkowej mają formę prostokątną i zwieńczone są łukowato
wygiętym szczytem, malowane farbą olejną w kolorze białym.
Drzwi wewnętrzne drewniane, płycinowe, w większości zachowane w pierwotnej formie malowane
farbą olejną w odcieniach szarości. Drzwi wtórne wykonane z materiałów drewnopodobnych
wypełnieniem w postaci plastra miodu malowane farbami olejnymi w kolorze białym.
Na pierwszym piętrze znajdują się puste, niewykorzystywane pomieszczenia Poczty Polskiej oraz
część pomieszczeń wykorzystywana przez Orange Polska dla utrzymania urządzeń i instalacji
telekomunikacyjnych. Podłoga pierwszego piętra zbudowana jest z deski drewnianej przykrytej
wykładziną PCV, jedynie w toaletach na podłodze są płytki lastryko.
Nad I piętrem znajduje się poddasze. Jedna jego część jest nieużytkowa, której podłoga zbudowana
jest z deski drewnianej. Druga część posiadająca osobne wejście i składa się z dwóch wykończone
pomieszczeń o podłodze drewnianej przykrytej wykładziną PCV.
Budynek przykryty jest dachem dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w
koronkę. Kalenica dachu jest o orientacji W-E.
Pomieszczenia piwnicy zajmowane są przez Pocztę Polską oraz Orange Polska.
W piwnicy znajduję się kotłownia, powierzchnie magazynowe Poczty Polskiej oraz pomieszczenia z
instalacją telekomunikacyjną Orange Polska.
Po wschodniej stronie do budynku głównego dobudowana jest wiata.
Od strony ulicy Chłodnej wiata zabudowana jest murem ceglanym, natomiast od strony podwórza jej
ścianę stanowi siatka stalowa. Waita przekryta jest dachem jednospadowym z pokryciem płytą falistą,
o lekkim spadku 8% w kierunku podwórza. Podłogę stanowi wylewka betonowa.
4.2. Przybudówka
Po przeciwnej stronie podwórza znajduję się dobudowana do budynku głównego parterowa
przybudówka z częścią pomieszczeń wykorzystywanych przez Pocztę Polską oraz garaż.
Przybudówka jest wykonana w technologii tradycyjnej ze stropem gęsto żebrowym DZ-3.
Przybudówka jest częściowo podpiwniczona z dostępem od pomieszczeń budynku głównego.
Przybudówka posiada okna tylko od strony podwórza. Okna są prostokątne, z których część jest z
drewna, część z PCV. Dachy kryte papą, o nachyleniu 6% w kierunku podwórza. Nad wejściem i
podestem jest dach z płyty falistej. Podłogi zbudowane są z wylewki betonowej przykrytej wykładziną
PCV.
4.3. Garaż
Do powyżej opisanego budynku przylega garaż jednokondygnacyjny, jednostanowiskowy. Garaż jest
wykonany w technologii tradycyjnej ze stropem gęsto żebrowym betonowym na belkach stalowych.
Jego dach jest kryty papą i wykazuje spadek 6% w kierunku podwórza. Podłogi wewnątrz garażu są
betonowe.
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5. Ocena stanu technicznego
Opis elementów konstrukcyjnych i ocena stanu technicznego budynku zastała zawarta w części
„Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana” projektu budowlanego.
6. Program użytkowy
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR

1/01
1/02
1/03
1/04
1/05
1/06
1/07
1/08
1/09
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14

2/01
2/02
2/03
2/04
2/05
2/06
2/07
2/08
2/09
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15

3/01
3/02
3/03
3/04
3/05
3/06
3/07
3/08

NAZWA

POW. [m²]
(mierzona przy
posadzce)

PIWNICA budynku
nieczynna kotłownia
8,47
pom. gospodarcze
3,87
korytarz
10,06
kotłownia
12,72
komunikacja
1,73
magazyn
6,67
komunikacja
2,61
magazyn
6,44
archiwum
17,29
pom. Orange Polska
2,33
pom. Orange Polska
15,12
pom. Orange Polska
14,32
pom. Orange Polska
11,06
pom. Orange Polska
10,46
SUMA
123,15
PARTER budynku
komunikacja
9,24
pom. obsługi klienta
56,95
biuro naczelnika
12,44
komunikacja
3,97
klatka schodowa
15,08
korytarz
22,26
pom. socjalne
7,99
toaleta
2,22
toaleta
3,4
pom. biurowe
5,65
korytarz
10,35
pom. dla doręczycieli
15,24
magazyn
3,94
pom. biurowe
20,42
garaż
20,55
SUMA
209,7
I PIĘTRO budynku
klatka schodowa
15,09
komunikacja
3,72
szatnia
12,45
sala konferencyjna
25,27
korytarz
9,97
toaleta
9,83
toaleta
1,93
szatnia
12,35

POW. [m²]
(uzależniona od
wysokości
pomieszczenia)

4,24
1,94
6,03
12,02
0,87
3,34
1,31
3,22
8,65
1,17
7,56
7,16
5,53
5,23
68,27
9,24
56,95
12,44
3,97
15,08
22,01
7,99
2,22
3,4
5,65
10,35
15,24
3,94
20,42
20,55
209,45
15,09
3,72
12,45
25,27
9,97
9,83
1,93
12,35
16

3/09
3/10
3/11
3/12

4/01
4/02
4/03
4/04

pom. Orange Polska
7,64
pom. Orange Polska
21,97
pom. Orange Polska
11,52
pom. Orange Polska
10,66
SUMA
142,4
PODDASZE budynku
klatka schodowa
14,83
komunikacja
16,89
szatnia
11,4
sala konferencyjna
106,38
SUMA
149,5

7,64
21,97
11,52
10,66
142,4
14,83
16,89
8,45
93,75
133,92

Obecny program użytkowy poszczególnych pomieszczeń obiektu pozostaje bez zmian.
7. Dane o obiekcie
Bryła główna:
Długość
Szerokość
Wysokość
Ilość kondygnacji
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia całkowita
Kubatura

-

15,44 m
13,58 m
15,81 m
3
184,23 m2
483,54 m2
554,25 m2
3
2448,58 m

-

tak
całkowite
gaz

Przybudówka:
Długość
Szerokość
Wysokość
Ilość kondygnacji
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Kubatura

-

13,60 m
4,67 m
4,58 m
1
62,51 m2
49,95 m2
3
261,61m

Poddasze
Podpiwniczenie
Ogrzewanie

-

brak
częściowe
gaz

Długość
Szerokość
Wysokość
Ilość kondygnacji
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa
Kubatura

-

6,49 m
4,24 m
3,55 m
1
25,41 m2
20,55 m2
3
90,20 m

Poddasze
Podpiwniczenie
Ogrzewanie

-

brak
brak
brak

Poddasze użytkowe
Podpiwniczenie
Ogrzewanie

Garaż :

Obecne parametry techniczne bryły głównej, przybudówki i garażu pozostają bez zmian.
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Wiata:
Długość
Szerokość
Wysokość
Ilość kondygnacji
Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia użytkowa

-

10,85 m
3,47 m
2,67 m
1
2
37,65 m
2
32,19 m

Poddasze
Podpiwniczenie
Ogrzewanie

-

brak
brak
brak

Ze względu na zły stan techniczny wiaty projektuje się jej rozbiórkę.
8. Istniejące zagospodarowanie terenu
Działka nr 1094 o powierzchni 698 m2 zabudowana jest budynkiem głównym Poczty Polskiej
graniczącej od zachodu z budynkiem wielorodzinnym (kamienicą). Zlokalizowany jest u zbiegu ulic
Chłodnej (od wschodu) i Senatorskiej (od południa). Wejście główne do budynku znajduję się od
strony ul. Senatorskiej. Wzdłuż ulicy Chłodnej do budynku głównego dobudowana jest wiata, która w
części jest nieużytkowana, w części natomiast wykorzystywana jako miejsce postojowe dla rowerów.
Naprzeciwko wiaty po drugiej stronie podwórza do budynku głównego dobudowany jest jedno
kondygnacyjny budynek zajmowany przez Pocztę Polską. Najbardziej na północ wysuniętym
budynkiem jest budynek gospodarczy wykorzystywany obecnie jako garaż. Podwórze pełni funkcję
parkingu dla samochodów pracowników poczty, jak i dostawców. Brama wjazdowa na podwórze
znajduje się od ulicy Chłodnej.
8.1. Układ komunikacyjny
Dojazd do budynku możliwy jest od strony wschodniej tj. z ulicy Chłodnej - drogi gminnej dz. nr ew.
1093 poprzez istniejący wjazd na działkę nr 1094, a dostęp dla osób pieszych możliwy jest od strony
południowej z ulicy Senatorskiej – dz. nr 1055.
Obecny układ komunikacyjny pozostaje się bez zmian.
8.2. Uzbrojenie istniejące
Obiekt posiada przyłącza:
 elektroenergetyczne,
 wodociągowe wody pitnej,
 kanalizacji sanitarnej,
 kanalizacji deszczowej,
 telekomunikacyjne.
. W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się żadnych nowych elementów uzbrojenia terenu.
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9. Stan projektowany
9.1. Program prac remontowych
W ramach inwestycji przewiduje się:



wzmocnienie konstrukcji budynku,



remont pokrycia dachu bryły głównej,



remont dachu nad klatką schodową,



remont uszkodzonych obróbek blacharskich dachu bryły głównej,



remont systemu rynien i rur spustowych budynku głównego,



remont odspojonego, dekoracyjnego elementu ściany szczytowej,



naprawy tynków attyk w poziomie dachu,



remont attyki nad klatką schodową,



wymiana stolarki okiennej,



remont stolarki drzwiowej,



prace remontowe tynków wewnętrznych, sufitów i posadzek,



prace malarskie,



remont zabudowy stanowiskowej,



remont pokrycia dachu nad przybudówką i garażem,



remont obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w dachu nad przybudówką i garażem,



rozbiórka wiaty.

9.2. Konstrukcja budynku
Szczegółowe dane na temat projektowanych prac w obrębie konstrukcji fundamentów, przyziemia i Igo piętra, poddasza i dachu zostały zawarte w opisie konstrukcyjnym.
9.3. Remont pokrycia dachu bryły głównej

W zakres remontu pokrycia bryły głównej wchodzą:
 Wymiana pękniętych dachówek [ około 10szt ].
 Wykonanie mocowania dachówek skrajnych, przy kominach i oknach dachowych oraz w pasie
kalenicowym. Dachówki mocowane na klej montażowy nawiercić wiertłem Ø 5-6mm i
mocować do łat wkrętami ze stali nierdzewnej lub drutem ze stali nierdzewnej. Każdą
dachówkę mocować dwoma wkrętami. Długość wkrętów dobrać w zależności od grubości
pokrycia i długości wynikającej z poprawnego zagłębienia kreta w podłożu [ około 2x136szt ].
9.4. Remont pokrycia dachu nad klatką schodową
W zakres remontu pokrycia bryły głównej wchodzą:
2

 Usunięcie istniejącego pokrycia z papy asfaltowej [ około 7,3m ].
2

 Usunięcie zawilgoconego deskowania [ około 7,3m ].
 Wymiana drewnianej konstrukcji dachu nad klatką schodową [ krokwie10x11cm 5 szt. ].
 Ewentualne przemurowanie zwieńczenia ściany w przypadku występowania luźnych cegieł lub
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złego stanu technicznego.
 Ułożenie izolacji ciepłochronnej w postaci mat samorozprężnych z wełny mineralnej grubości
20,0cm [ około 6,9m2 ].
 Wykonanie deskowania z desek sosnowych łączonych na wpust i pióro. Stosować deski
2

impregnowane ciśnieniowo z układaniem desek stroną dordzeniową do góry [ około 7,4m ].
 Ułożenie asfaltowej papy podkładowej termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej gr. 4,0mm
mocowanej mechanicznie papę układać równoległymi do okapu z zastosowaniem zgrzewania
poszczególnych arkuszy[ około 7,4m2 ].
Łączniki mechaniczne przy mocowaniu papy rozmieścić w taki sposób, aby brzeg podkładki
lub grzybka znajdował się w odległości min. 1 cm od brzegu papy. Łączniki mechaniczne
rozmieszczać według schematu:
- środkowa strefa dachu 3 szt/m2
- brzegowa strefa dachu 6 szt/m2
- narożna strefa dachu 9 szt/m

2

 Ułożenie asfaltowej papy nawierzchniowej, gr. 5,2mm, termozgrzewalnej na włókninie
poliestrowej. Z przesunięciem o ½ szerokości arkusza w stosunku do papy podkładowej [
około 7,4m2 ].
9.5. Remontu obróbek blacharskich dachu bryły głównego
W zakres remontu obróbek blacharskich bryły głównej wchodzą:
 wymiana wszystkich pękniętych, uszkodzonych obróbek, [ ok. 10,3 m2 pomiar na obiekcie po
uzgodnieniu z inwestorem ].
 wymiana wszystkich obróbek niewłaściwie wykonanych, nie zabezpieczających konstrukcji
budynku przed opadami atmosferycznymi [ok. 19,5 m2 pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z
inwestorem ].
 wymiana wszystkich obróbek blacharskich w strefie dachu nad klatką schodową [ok. 3,9 m2].
Nowe obróbki wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55-0,65mm.
9.6. Remont rynien i rur spustowych budynku głównego
W zakres remontu obróbek blacharskich bryły głównej wchodzą:
 montaż kosza rynnowego na zbiegu ściany klatki schodowej i północnej ściany zewnętrznej
budynku,
 wykonanie spadku rynny w kierunku zachodnim przy północnym okapie licząc od środka
rozpiętości rynny do północno-zachodniego narożnika budynku [5,6mb],
 obniżenie rury spustowej w północno-zachodnim narożniku wynikające z wykonania spadku
rynny,
 ewentualna wymiana pasa nadrynnowego, wynikająca ze zmiany spadku rynny [5,6mb],
 zainstalowanie odcinka rynny na nad klatką u okapu połaci głównej z odprowadzeniem wód
opadowych do narożnego kosza rynnowego [3,2mb].
 odtworzenie rynny i kosza rynnowego nad klatką schodową [3,1mb].
Nowe rynny i rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55-0,65mm.
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9.7. Remont odspojonego, dekoracyjnego elementu ściany szczytowej
Program prac remontowych:
 Przeprowadzić inwentaryzację fotograficzną i opisową stanu istniejącego wraz z szczegółowym
opisem położenia poszczególnych elementów płyciny z profilowanym gzymsem o łuku
pełnym.
 Wykonać zabezpieczenia uniemożliwiające niekontrolowany upadek elementów dekoracyjnych
w trakcie prac związanych z demontażem. Zaleca się wykonanie kilka poziomów obejm
skręcanych o konstrukcji drewnianej obejmującej elementy dekoracyjne od poziomu +13,7 do
poziomu +14,8m oraz łukowe zwieńczenie ściany szczytowej.
 Prace zaleca sie wykonywać jednocześnie z podnośnika i od strony połaci dachu.
 Poczynając od góry demontować profilowany łuk z jednoczesnym prowadzeniem oznaczania
demontowanych fragmentów. Oznaczenia elementów zamieścić w inwentaryzacji.
 Zdemontować płycinę.
 Elementy składować na paletach i przechowywać w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
 Wzmocnić posadowienie obiektu (wg. projektu konstrukcji).
 Wzmocnić ściany budynku poprzez zamontowanie ściągów i zastosowanie systemu Helifix (wg.
projektu konstrukcji).
 Oczyścić z luźnych fragmentów , pyłu itp. płaszczyznę styku elementu łukowego
zwieńczającego ścianę szczytową z płyciną i łukiem profilowanym. Czyszczenie wykonać
poprzez piaskowanie lub ewentualnie szczotkami drucianymi i sprężonym powietrzem.
 Usunąć luźne elementy (cegieł, fragmentów zapraw, elementów wtórnych), usunięcie luźnych
nawarstwień. Zalecane jest oczyszczanie metodami suchymi: piaskowanie powierzchni muru
właściwie dobranym kruszywem i pod odpowiednio ustawionym ciśnieniem lub oczyszczanie
metodą suchego lodu. Ze względu na zły stan zachowania znacznej części oryginalnych
cegieł i zapraw zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie zabiegów oczyszczania. Wskazane
jest wykonanie prób w celu wybrania najodpowiedniejszej metody, która nie będzie
powodowała dodatkowych zniszczeń.
 Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni murów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie
widoczna jest obecność mikroorganizmów. Zaleca się zastosowanie 2% roztworu preparatu
Biotin R (prod. CTS) w alkoholu etylowym lub innego środka o zbliżonych właściwościach.
 Ostrożnie wykuć wtórne (cementowe) uzupełnienia i zaprawy ze spoin muru. Zaleca się również
usunięcie silnie skorodowanych i zainfekowanych obecnością mikroorganizmów, oryginalnych
zapraw spoinujących. Zniszczone zaprawy należy wykuć ze spoin muru ceglanego, na
głębokość minimum 2-3 cm.
 Wzmocnić osłabioną strukturę cegieł i zapraw w spoinach. Zaleca się zastosowanie
hydrofilnych preparatów krzemoorganicznych, np. Funcosil OH lub Funcosil KSE 300 (prod.
Remmers).
 Zamontować płycinę w lokalizacji odpowiadającej pierwotnemu położeniu. Osadzenie płyciny
należy wykonać na zaprawie o spoiwie wapienno-trasowym.
 Przeprowadzić prace murarskie łuku profilowanego w kolejności odwrotnej do prowadzonego
demontażu. Murowanie należy wykonać zaprawą o spoiwie wapienno-trasowym (np. Optosan
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TWM, prod. Optolith lub materiał o podobnych właściwościach). W przypadku braku cegieł
rozbiórkowych zastosować nowe o formacie i barwie zgodnym z zastanym (np. Cegielnia
„Ceramsus” Pogolewo Małe 34, pow. Wołów) .
 Łuk profilowany zespolić z łukiem zwieńczającym ścianę szczytową, w osi łuku profilowanego,
poprzez zastosowanie prętów Ø8,0mm systemu Helifix w co trzeciej spoinie wsporczej
odtwarzanego łuku. Pręty kotwić w łukach na głębokość minimum 20,0cm.
 Uzupełnić spoiny z zastosowaniem zaprawy o spoiwie wapiennym (np. TKF TrassFuge, prod.
Optolith lub materiał o podobnych właściwościach). Uziarnienie i barwa związanej zaprawy
muszą być zbliżone do oryginału. Zaleca się nakładanie zaprawy na wysokość do ok. 1-2 mm
poniżej lica muru). Poziome spoiny (np. na pulpitowych zadaszeniach, zwieńczeniach ścian,
parapetach) należy wykonać z zaprawy z dodatkiem środka uelastyczniającego i
hydrofobowego np. FAH HydraFlex, Optolith lub innego o podobnych właściwościach).
Uziarnienie i barwa związanej zaprawy muszą być zbliżone do oryginału. Zaleca się
opracowywanie powierzchni spoiny na gładko.
 Podczas prac pamiętać należy o scaleniu kolorystycznym uzupełnień w cegłach i spoinowaniu z
oryginalną powierzchnią. Niedopuszczalne jest przemalowywanie powierzchni oryginalnych
cegieł i zapraw. Wskazane jest stosowanie spoiwa krzemianowego Keim Restauro-Fixativ
(prod. Keim) z dodatkiem odpowiednio dobranych pigmentów.
 Wykonać powierzchniową hydrofobizację powierzchni murów eksponowanych z zastosowaniem
preparatu krzemoorganicznego, np. zawierający substancje biobójcze Funcosil SNL, prod.
Remmers. Należy dobrze zhydrofobizować górne powierzchnie gzymsów, parapetów, itp.
9.8. Naprawy tynków attyk w poziomie dachu
Naprawie należy poddać fragmenty tynków luźnych, spękane, odspojone na attykach ściany
południowej od strony połaci dachu [4,7m2].
Program prac remontowych:
 Zbić tynki luźne, spękane, odspojone od ściany.
 Oczyścić z luźnych fragmentów , pyłu itp. płaszczyznę styku elementu łukowego
zwieńczającego ścianę szczytową z płyciną i łukiem profilowanym. Czyszczenie wykonać
poprzez
 Usunąć luźne elementy (cegieł, fragmentów zapraw, elementów wtórnych), usunięcie luźnych
nawarstwień. Zalecane jest oczyszczanie metodami suchymi: piaskowanie powierzchni muru
właściwie dobranym kruszywem i pod odpowiednio ustawionym ciśnieniem lub oczyszczanie
metodą suchego lodu. Ze względu na zły stan zachowania znacznej części oryginalnych
cegieł i zapraw zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie zabiegów oczyszczania. Wskazane
jest wykonanie prób w celu wybrania najodpowiedniejszej metody, która nie będzie
powodowała dodatkowych zniszczeń.
 Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni murów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie
widoczna jest obecność mikroorganizmów. Zaleca się zastosowanie 2% roztworu preparatu
Biotin R (prod. CTS) w alkoholu etylowym lub innego środka o zbliżonych właściwościach.
 Wzmocnić osłabioną strukturę cegieł i zapraw w spoinach. Zaleca się zastosowanie
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hydrofilnych preparatów krzemoorganicznych, np. Funcosil OH lub Funcosil KSE 300 (prod.
Remmers).
 Tynki należy wykonać zaprawami o spoiwie wapiennym (np. Optosan HMT, prod. Optolith lub
zaprawy o podobnych właściwościach, dopuszczone do stosowania na obiektach
zabytkowych). Ich uziarnienie i barwa powinny być zbliżone do oryginalnych.
 Ww. fragmenty pokryć nowymi wyprawami mineralnymi, o zagładzanej powierzchni tzw.
zacieranej. Tynki pomalować w kolorze naturalnego wapna. Należy zastosować farby o dużej
paroprzepuszczalności, przeznaczone do prac malarskich na zewnątrz, dopuszczone do
stosowania na obiektach zabytkowych.

9.9. Remont attyki nad klatką schodową
Z uwagi na silnie wypłukane spoin w licu ściany, powodujące zawilgocenie ściany klatki schodowej, a
także uniemożliwiające poprawne wykonanie uszczelnienia w linii obróbek blacharskich, płaszczyznę
muru ceglanego attyki od strony dachu poddać renowacji [ok. 1,9 m2 ].
Program prac remontowych:


Usunąć luźne elementy (cegieł, fragmentów zapraw, elementów wtórnych), usunięcie luźnych
nawarstwień.



Przeprowadzić dezynfekcję powierzchni murów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie
widoczna jest obecność mikroorganizmów. Zaleca się zastosowanie 2% roztworu preparatu
Biotin R (prod. CTS) w alkoholu etylowym lub innego środka o zbliżonych właściwościach.



Ostrożnie wykuć wtórne (cementowe) uzupełnienia i zaprawy ze spoin muru. Zaleca się również
usunięcie silnie skorodowanych i zainfekowanych obecnością mikroorganizmów, oryginalnych
zapraw spoinujących. Zniszczone zaprawy należy wykuć ze spoin muru ceglanego, na głębokość
minimum 2-3 cm.



Oczyścić powierzchnie muru. Ze względu na zły stan zachowania znacznej części oryginalnych
cegieł i zapraw zaleca się bardzo ostrożne prowadzenie zabiegów oczyszczania. Wskazane jest
wykonanie prób w celu wybrania najodpowiedniejszej metody, która nie będzie powodowała
dodatkowych zniszczeń. Zalecane jest oczyszczanie metodami suchymi: piaskowanie
powierzchni muru właściwie dobranym kruszywem i pod odpowiednio ustawionym ciśnieniem lub
oczyszczanie metodą suchego lodu.



Wzmocnić osłabioną strukturę cegieł i zapraw w spoinach. Zaleca się zastosowanie hydrofilnych
preparatów krzemoorganicznych, np. Funcosil OH lub Funcosil KSE 300 (prod. Remmers).



Uzupełnić ewentualne ubytki w cegłach. Mniejsze ubytki, do około 40% ubytku powierzchni,
uzupełnić zaprawą imitującą cegłę, opracowaną na bazie spoiw mineralnych, barwioną w masie.
Właściwości fizyczne i mechaniczne muszą być dobrane do właściwości oryginalnych cegieł.
Zastosowanie zapraw fabrycznych musi być poprzedzone wcześniejszymi próbami, których
wyniki należy bezwzględnie skonsultować z nadzorem konserwatorskim i autorskim. Nie należy
stosować zapraw o znacznej zawartości spoiwa cementowego. Większe ubytki cegieł należy
uzupełnić poprzez wmurowanie cegieł o wymiarach, wyglądzie (barwa i faktura powierzchni) i
właściwościach (nasiąkliwość, porowatość, wytrzymałość mechaniczna) cegły oryginalnej.
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Zalecane jest użycie cegieł rozbiórkowych, pod warunkiem, że nie są zasolone i zdezintegrowane
lub nowych o parametrach analogicznych do oryginalnych.



Uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach z zastosowaniem zaprawy o spoiwie wapiennym (np. TKF
TrassFuge, prod. Optolith lub materiał o podobnych właściwościach). Uziarnienie i barwa
związanej zaprawy muszą być zbliżone do oryginału. Zaleca się nakładanie zaprawy na
wysokość do ok. 1-2 mm poniżej lica muru). Poziome spoiny (np. na pulpitowych zadaszeniach,
zwieńczeniach ścian, parapetach) należy wykonać z zaprawy z dodatkiem środka
uelastyczniającego i hydrofobowego np. FAH HydraFlex, Optolith lub innego o podobnych
właściwościach). Uziarnienie i barwa związanej zaprawy muszą być zbliżone do oryginału. Zaleca
się opracowywanie powierzchni spoiny na gładko.



Podczas prac pamiętać należy o scaleniu kolorystycznym uzupełnień w cegłach z oryginalną
powierzchnią. - zalecane jedynie do zastosowania miejscowo, w celu dopasowania uzupełnień
odbiegających kolorystycznie od oryginalnych elementów. Scalanie kolorystyczne powinno
prowadzić do uporządkowania estetyki całego obiektu. Należy naśladować cegły zachowane na
elewacji cegły. Niedopuszczalne jest przemalowywanie powierzchni oryginalnych cegieł i zapraw.
Wskazane jest stosowanie spoiwa krzemianowego Keim Restauro-Fixativ (prod. Keim) z
dodatkiem odpowiednio dobranych pigmentów.



Wykonać powierzchniową hydrofobizację powierzchni murów eksponowanych z zastosowaniem
preparatu krzemoorganicznego, np. zawierający substancje biobójcze Funcosil SNL, prod.
Remmers. Należy dobrze zhydrofobizować górne powierzchnie gzymsów, parapetów, itp.

Ww. program prac dotyczy także ewentualnej naprawy zewnętrznego lica ceglanego muru klatki
schodowej od strony podwórza, poddanego silnej penetracji wód opadowych w przypadku
konieczności niezwłocznego przeprowadzenia napraw.
9.10.

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymianę stolarki okiennej bryły głównej budynku w poziomie piwnicy [ 7szt. x 0,33m2 ],
parteru [ 7szt. x 3,2m2 + 1szt. x 1,32m2], i pierwszego piętra[ 10szt. x 3,2m2 + 1szt. x 1,32m2 ] .
Nowa stolarka okienna zachować musi formę architektoniczną i przestrzenną okien demontowalnych
poprzez zachowanie:


wymiarów (z dokładnością w granicach tolerancji technicznych ± 3÷5 mm),



światła otworu murowanego (otwór nie będzie modyfikowany),



światła ościeżnicy,



światła przenikającego przez szyby poprzez zachowanie wymiarów otworów okiennych,



podziału okien wg dotychczasowych proporcji skrzydeł.

Należy zachować układ przestrzenny wymienianych okien oraz szczegółowo odtworzyć detale
likwidowanych okien. Dopuszcza się wykonanie nowych okien w technologii drewnianej w kolorze
białym.
Projektuje się okna dwudzielne w pionie i w poziomie , gdzie pierwsze skrzydło będzie rozwieralne,
drugie rozwieralno-uchylne.
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Projektuje się okna o następujących parametrach:


współczynnik przenikania ciepła okien U < 1,1 W / (m² • K),



szklone szkłem zespolonym 2 szybami o grubości 4 mm o współczynniku izolacyjności
Ug max < 1,1 W / (m² • K),



zastosowanie mikro rozszczelnienia w mechanizmie okuć



zastosowanie nawiewników w ramie okna o wydajności min 30 m /h



wszystkie elementy ram i skrzydeł drewna w kolorze

3

Program prac remontowych:


Demontaż skrzydeł a następnie ram okiennych narzędziami ręcznymi



Oczyszczenie ościeżnicy z luźnych zapraw i tynków



Ustawienie okna w otworze. Wpasować ramę w otwór okienny. Ustawić ramę w poziomie, pionie
oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (szczeliny) wokół ramy o szer. min
1cm. Szczelina winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy. Ramę okienną ustawić w
otworze za pomocą klinów lub poduszek monterskich rozmieszczając je tak, aby znajdowały się
jak najbliżej mocowania ramy w ościeżu.



Zamocowanie okna. Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować
rozpórki stałe lub mechaniczne. Kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży
ramy okiennej, Ilość zamontowanych kotew przyjmować tak aby max rozstaw kotew nie
przekraczał 60 cm. Element ramy, w którym montowane są zawiasy należy montować do ościeża
dodatkową kotwą. Wkręcanie wkrętów kotwowych nie może spowodować odkształcenia ramy,
wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy umieścić w fugach,
między ramą a ościeżem, przekładki drewniane o grubości szczeliny – jak najbliżej punktu
montażowego. Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydeł.



Uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej. Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem a
ramą okienną dokonuje się przy użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecany
środek plastyczny – pianka poliuretanowa, natomiast elastyczny – silikon. Przy uszczelnianiu
pianką poliuretanową należy brać pod uwagę: temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza,
wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania, sprężystość po utwardzeniu.Unikać
kładzenia pianki na całej szerokości ramy. Prawidłowo położona pianka nie powinna wypływać
poza płaszczyzny ramy. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, uzupełnić szczelinę pianką
poliuretanową, a nadmiar obciąć ostrym nożem lub uzupełnić szczelinę silikonem. Należy
pamiętać, że strona wewnętrzna musi być szczelniejsza od strony zewnętrznej lub tak samo
szczelna.



Regulacja i kosmetyka. Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość
funkcjonowania okna i dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki. Taśma papierowa
samoprzylepna nie może być przylepiona na okna dłużej niż 8 godzin.
Zalecane materiały i pomoce:
- jednoskładnikowa pianka poliuretanowa,
- taśma papierowa samoprzylepna do powierzchni akrylowych,
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- poziomnica zapewniająca w/w pomiar,
- wiertarka udarowa,
- kotwy do montażu,
- kliny, podkładki lub poduszki montażowe,
- narzędzia do regulacji okien



Renowacja ścian i prace wykończeniowe po montażu. Renowację ściany elewacyjnej w obrębie
ościeża w przypadku jego uszkodzenia podczas prac wykonać jak wg. p „Remont attyki nad
klatką schodową”.



Prace tynkarskie wewnętrzne (w miejscach ubytków tynku o obrębie osadzania okien). Podłoże
powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Słabo
związane fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć
przy pomocy szczotki drucianej. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany
indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału
podłoża oraz jego wartości historycznej. Oczyszczone podłoże przed nałożeniem mineralnej
zaprawy szpachlowej powinno być wilgotne, ale nie mokre, ubytki wypełnione zaprawą. Jeżeli
istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się zastosować emulsję gruntującą. Tynki
należy wykonać zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu suchej mieszanki tynkarskiej przy
użyciu narzędzi zalecanych przez producenta Technologia wykonania tynku – zgodnie z
zaleceniami producenta.



Prace malarskie wewnętrzne. Tynk należy malować farbą emulsyjną do zastosowań
wewnętrznych po upływie 30 dni i nie wcześniej niż podaje producent zaprawy tynkarskiej. W
gorszych warunkach pogodowych czas ten ulega wydłużeniu, gdy występują niskie temperatury i
wysoka wilgotność względna powietrza.



Montaż parapetów. W ramach inwestycji przewiduje się montaż parapetów zewnętrznych , które
należy wykonać z brachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym, ułożonych na istniejących
parapetach ceglanych/gzymsach.



Przewiduje się montaż parapetów wewnętrznych parteru i piętra wykonanych z tworzywa PVC
komorowego. Dopuszcza się również wykonanie parapetów z konglomeratu w kolorze białym.
Opcjonalnie po oczyszczeniu i ponownym malowaniu dopuszcza się zastosowanie istniejących
parapetów drewnianych.

9.11.

Remont stolarki drzwiowej

Program prac remontowych obejmuje drzwi zewnętrze [ szt. 2] i wewnętrzne drewniane [szt.6] wg
następującego schematu:


Demontaż skrzydeł drzwiowych i pozostałych elementów towarzyszących,



Oczyszczenie elementów drewnianych skrzydeł, ościeżnicy i naświetli z lakieru za pomocą
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Szlifowania papierem ściernym, w przypadku farb olejnych środkami chemicznymi
nieagresywnymi lub opalarki.



Oczyścić okucia stalowe, zawiasy, elementy zamków z łuszczących się powłok malarskich,
produktów korozji przy pomocy mikropiaskarki z odpowiednio dobranym kruszywem i ciśnieniem.



Miejsca odsłonięte, większe rysy szpary, ubytki i pęknięcia wypełnić akrylową masą wypełniającą
do drewna na bazie lub kitem na bazie oleju lnianego,



Uzupełnienie /flekowanie/ ubytków, uzupełnienie brakujących elementów (listwy słupki szprosy),



Oszlifowanie, zmatowienie, odpylenie powierzchni drewnianej, do szlifowania używać papieru
o drobnej gramaturze,



Zabezpieczyć powierzchnię oczyszczonych elementów metalowych roztworem taniny.



Pokryć powierzchnie metalowe lakierem do metalu (np. DuPont) barwionym na czarno, matowym
(w przypadku drzwi zewnętrznych) .



Zabezpieczyć elementy drewniane drzwi zewnętrznych. Zaleca się zastosowanie preparatów do
zabezpieczania drewna eksponowanego w warunkach zewnętrznych (np. preparaty firmy
Tikkurila lub Sigma Coatings), w kolorze ciemnobrązowym (kolor powinien zostać zatwierdzony
przez nadzór konserwatorski).



Zabezpieczyć elementy drewniane drzwi wewnętrznych poprzez pokrycie powierzchni drewnianej
olejem gruntującym o dobrej penetracji i właściwościach uszczelniających, zapewniając dobrą
przyczepność następnej powłoce, a następnie trzykrotne malowanie powierzchni drewnianej
farbą na bazie żywicy alkidowej,



Zabrudzone, zmatowiałe i porysowane szyby należy gruntownie odnowić, ewentualnie
wymienić szklenie,



Zużyte zamki, szyldy i klamki Wymienić na wór istniejących.



Przeprowadzić regulację skrzydeł.

Wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania szczegółowej dokumentacji fotograficznej
aktualnego stanu zachowania. Dokumentacja winna obejmować również przebieg prowadzonych prac
oraz efekt ich zakończenia.
9.12.

Prace remontowe tynków wewnętrznych

Remontowi należy poddać obszary tynków wewnętrznych w poziomie parteru, pierwszego pietra i
poddasza [ pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z inwestorem ]:


zawilgoconych ścian i sufitu klatki schodowej budynku,



uszkodzonych odspojonych tynków w obrębie rys i pęknięć na ścianach i sufitach,



ewentualnie uszkodzonych podczas prac konstrukcyjno-remontowych,



luźnych, odspojonych lub zawilgoconych z innych przyczyn



przeznaczonych do remontu.

Program prac:


zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitu w pomieszczeniach nr 201, 204, 206-214, 303,
304,308,
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zerwanie starych tapet w pomieszczeniach 202 i 203



odbicie tynku i czyszczenie podłoża z luźnych fragmentów i pyłu (np. szczotką drucianą),



osuszenie ścian i sufitów



zagruntowanie preparatem zmniejszającym chłonność i poprawiającym przyczepność kolejnych
warstw tynku,



nałożenie na powierzchnię warstwy wyrównawczej – kontaktowej,



nałożenie warstwy właściwej tynku



szpachlowanie i szlifowanie gładzi gipsowych.

W przypadku obszarów tynków spękanych ale stabilnych, niespojonych od podłoża:


usunąć istniejące powłoki malarskie



usunąć istniejącą gładź



oczyścić podłoże z luźnych fragmentów i pyłu (np. szczotką drucianą),



zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność i poprawiającym przyczepność kolejnych
warstw tynku,



nałożenie na powierzchnię warstwy wyrównawczej – kontaktowej z jednoczesnym wklejenie
jednej warstwy siatki z włókien szklanych



wykonanie gładzi szpachlowych

Tynki wewnętrzne wykonać w kat. III z zaprawy cementowo wapiennej szpachlowane gładziami na
bazie spoiwa gipsowego w pomieszczeniach suchych i na bazie spoiwa cementowego w
pomieszczeniach mokrych.
9.13.

Tynki w poziomie piwnicy

Prace naprawcze tynków poziomu piwnicy [pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z inwestorem]
wykonać wg. następującego programu prac:


Skuć tynki na ścianach i sufitach



Usunąć zaprawę ze spoin między cegłami do głębokości 2 cm.



Po skuciu tynku usunąć luźne fragmenty naruszonej powierzchni ścian oraz odpylić zarówno
powierzchnie ścian i spoin



Wykonać neutralizację soli, przy zastosowaniu wodnego roztworu preparatu ESCOFLAUT,
stosownie do wykładni systemowej karty katalogowej Nr 204.146. Neutralizację wykonać
dwukrotnie, a prace prowadzić w temperaturze nie niższej niż + 5 ° C. Nie należy kontynuować
robót neutralizacyjnych przy dużej wilgotności powietrza > 65%



Wykonać warstwę szczepną (obrzutka) z zaprawy na bazie cementu z dodatkiem ASOPLASTM2.
Właściwości preparatu: ASOPLAST-M2 jest płynnym preparatem na bazie emulsji tworzyw
sztucznych. Jest odporny na środowisko alkaliczne i nie powoduje korozji zbrojenia. Ponadto,
zwiększa przyczepność wypraw oraz zwiększa ich wytrzymałość. Równocześnie zmniejszana
jest nasiąkliwość i podwyższana odporność zapraw i betonów na działanie substancji
chemicznych. Powierzchnie tynków w okresie 5 dni od wykonania należy utrzymać w stanie
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wilgotnym oraz chronić od wiatru i słońca, zapobiegając wczesnemu wysuszeniu. W tym celu
zaleca się okrywać powierzchnie otynkowane np. folią polietylenową bądź pochodnym
przykryciem. Prowadzenie ww. prac nie jest dopuszczalne w temperaturze poniżej + 5°C.


Wykonać tynk podkładowy Thermopal GPU, wyrównując wszystkie nierówności.
Właściwości tego podkładu: jest to zaprawa tynkarska spełniająca niemieckie wytyczne WTA,
która posiada właściwości dyfuzyjne.
Ma ona efektywne zastosowanie jako tynk wyrównawczy i podkładowy na zawilgocone ściany,
zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Stosujemy ją przed aplikacją tynków hydrofobowych
Thermopal - SR-44.
Tynk Thermopal GP 11 należy nanosić warstwą minimum - 1 cm, oraz w jednym zabiegu nie
nakładać warstwy powyżej 3 cm. Przy większych grubościach nanosimy warstwami, stosując
zasadę, że czas nanoszenia następnej warstwy na 1 mm grub. warstwy - wymaga jednego dnia
czekania, a temperatura stosowania powinna wynosić powyżej + 5 °C.



Wykonać tynk nawierzchniowy Thermopal - SR 44 o dużej zdolności absorpcji soli.
Właściwości tynku: wysoka zawartość porów powietrznych, wysoka dyfuzyjność i zdolność
magazynowania soli.
Możemy ten tynk nakładać ręcznie lub mechanicznie, stosując na mury zewnątrz i wewnątrz, do
osuszania struktur wilgotnych, mokrych i zasolonych. Po związaniu zaprawy tynk służy do
skutecznej akumulacji skrystalizowanych soli.
Grubość warstwy tynku ustala się w rozrzucie 1,0 - 1,5 cm, przy czym sumaryczna grubość
wszystkich warstw wynosi: 1 w - obrzutka < 0,5 cm; 2 w — Thermopal CP11 > 1 cm; 3 w Thermopal SR44 > 1,5 cm.
Zalecenia: · Prace tynkarskie wykonywać w temperaturze > + 5 ° C.



Ściany szpachlować drobnoziarnistym tynkiem renowacyjnym Thermopal-FS33 pod powłoki
malarskie.



Malować farbami paroprzepuszczalnymi, krzemianowymi. Zalecane materiały „Targosil-G”
stosowany jest do gruntowania wszystkich podłoży' mineralnych oraz jako rozpuszczalnik farb i
tynków krzemianowych.
Właściwości : wzmacnia strukturalnie podłoża, oraz mniejsza nasiąkliwość. Może być stosowany
wewnątrz i na zewnątrz murów. „Tagosil-Profi” to wysokiej jakości farba krzemianowa,
przeznaczona do wykonywania wysokojakościowych i trwałych malowań zewnętrznych i
wewnętrznych. Wykazuje ona wysoką odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia
przemysłowe

9.14.

Remont sufitów nad parterem i pierwszym piętrem

Dla części sufitu tradycyjnego zastosować program prac zawarty w p. „Prace remontowe tynków
wewnętrznych” lub usunąć sufit i wykonać jako podwieszany wg. poniższego schematu.
W przypadku obszarów tynków nie nadających się do remontu, tynki sufitów usunąć i zastosować sufit
podwieszany wg. poniższego programu prac


demontaż istniejącego spękanego sufitu,



usunięcie polepy i deskowania z obrzynów sosnowych,
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oczyszczenie i konserwacja/impregnacja konstrukcji stropu,



montaż płyty OSB FIRESTOP gr. 10mm i izolacji akustycznej z wełny mineralnej gr 10,0cm



montaż izolacji akustyczno-termicznej w postaci płyt z wełny mineralnej gr.10cm od spodu stropu



montaż sufitu podwieszanego w technologii Promat z zastosowaniem płyt PROMAXON® typ A
d=15,0mm. Zastosować materiały i technologię wykonania zgodnie z kartą techniczną „strop na
belkach drewnianych REI60”,



szpachlowanie połączeń,



wykonanie gładzi gipsowych ,



prace malarskie.

W pomieszczeniach nr 201 i 202 w poziomie +3,25 zamontować sufit podwieszany modułowy
ARMSTRONG SAVANNA Board 600x600x12 mm.
9.15.

Remont sufitu nad klatką schodową

Dla części sufitu tradycyjnego zastosować program prac zawarty w p. „Prace remontowe tynków
wewnętrznych” lub usunąć sufit i wykonać jako podwieszany wg. poniższego schematu [10,5 m2].
Dla sufitu podwieszanego zastosować następujący program prac:


demontaż istniejącego sufitu i izolacji,



konserwacja elementów konstrukcji więźby dachowej



ewentualna naprawa izolacji wiatroszczelnej (w przypadku gdy jest uszkodzona lub
nieprawidłowo zamontowana)



ułożenie dwukierunkowe, dwuwarstwowe izolacji termicznej z wełny mineralnej w postaci mat
samorozprężnych gr.15cm+5,0cm



ułożenie izolacji paroszczelnej z folii PCV gr. 0,2mm



montaż sufitu podwieszanego w technologii Promat z zastosowaniem płyt PROMAXON® typ A
d=10,0mm. Zastosować materiały i technologię wykonania zgodnie z kartę techniczną „dach
drewnianych REI30”



szpachlowanie połączeń



wykonanie gładzi gipsowych



prace malarskie.

9.16.

Prace malarskie

Prace malarskie pomieszczeń [ pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z inwestorem ] wykonać zgodnie z
poniższym programem:


przygotowanie podłoża i jego wyrównanie jak w p. „Prace remontowe tynków wewnętrznych”,



usunięcie luźnych, łuszczących się powłok malarskich,



skasowanie wykwitów (zacieków) – pomalowanie powierzchni przegród farbą odcinającą (np.
Śnieżka plamy-zacieki),



malowanie powierzchni przegród budowlanych farbami gruntującymi,



dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi do zastosowań wewnętrznych.
30



dwukrotne lakierowanie lamperii do wys. 1,6m pomieszczeń 204-206, 211-213.

9.17.

kolorystyka

Proponuje się zastosowanie schematu kolorystyki wykończenia elementów wewnętrznych zgodnych z
księgą standardów Poczty Polskiej.


Posadzki w strefie oczekiwania – Płytki gresowe Imola Ceramika Strobus kolor B (naturalne
dreno)



Posadzki w strefie klienta: Płytki gresowe Nowa Gala SG13- ciemno szary



Wykładzina w pomieszczeniach pracowniczych: kolor szary w uzgodnieniu z inwestorem



Ściany pomieszczenia 201 i 202: kolor gołębi - jasno szary



Sufity: kolor biały



Ramy wokół zespołu stanowiska, elementy mebli fragmenty ścian: biały



Meble; odcienie szarości



Siedziska, półki, elementy mebli: czerwony

Kolorystyka pozostałych pomieszczeń i elementów w uzgodnieniu z inwestorem.
Kolorystyka elementów elewacyjnych pozostaje bez zmian.
9.18.

Remont zabudowy stanowiskowej

Projektuje się wymianę zabudowy stanowiskowej na zgodną z obowiązującymi standardami
zakładowymi wg. księgi standardów.
Program prac:


Demontaż istniejącej zabudowy stanowiskowej.



Demontaż istniejących przegród stanowiskowych.



Demontaż istniejących skrytek pocztowych.



Montaż obudowy nad stanowiskami obsługi zgodnie z obowiązującymi standardami zakładowymi
wg. księgi standardów.



Montaż przegrody stanowiskowej h=2,20m.



Montaż dwóch kompletów stanowisk listowo-paczkowych z dzieloną wagą, wykonanego zgodnie
z księgą standardów nowego modelu placówek Poczty Polskiej.



Montaż nowej zabudowy skrytek pocztowych.

Montaż zabudowy nad stanowiskami obsługi wykonać z płyt kartonowo gipsowych na stelażu
systemowym. Zabudowę pomalować na biało farbami zmywalnymi.
W zabudowie zamontować trzy oprawy oświetleniowe LUG STAR SPOT LB LED
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9.19.

Prace uzupełniające

W ramach prac uzupełniających wykonać:


Wymianę kratek wentylacyjnych w ścianach przyziemia ipiętra. [szt.9]



Montaż narożników zabezpieczających ściany o wymiarach 50x50mm [ szt.4 ].



Montaż odboi ściennych, zabezpieczających ściany o szerokości 30,cm [ 2,0mb ].



Malowanie grzejników i rur C.O. farbą Śnieżka biały połysk do kaloryferów (zgodnie z instrukcją
produktu) [ przedmiar w uzgodnieniu z inwestorem].



Malowanie rur instalacji wody i gazu (zgodnie z instrukcją produktu) .

9.20.

Remont posadzek parteru

W pomieszczeniach nr 201 i 202 wykonać remont posadzek z płytek ceramicznych [61,36 m2 pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z inwestorem] wg następującego programu prac:


skuć istniejących płytek ceramicznych i kleju wraz z cokołami,



wyrównać podłoże poprzez szlifowanie diamentową tarczą garnkową,



oczyścić podłoże z luźnych fragmentów i pyłu,
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zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność i poprawiającym przyczepność,



wyrównać ubytki posadzki betonowej przez wypełnienie zaprawą montażową przeznaczoną do
napraw,



ułożyć płytki gresowe i cokoły ścienne na warstwie kleju,



wykonać spoiny.

W pomieszczeniach z posadzką wykończoną wykładzinami z tworzyw sztucznych zastosować
[105,1m2 -pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z inwestorem] następujący program prac:


zerwać posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokołami,



wyrównać podłoże poprzez szlifowanie diamentową tarczą garnkową,



oczyścić podłoże z luźnych fragmentów i pyłu,



zagruntować preparatem zmniejszającym chłonność i poprawiającym przyczepność,



w przypadku konieczności ułożyć samopoziomujące się masy szpachlowe,



ułożyć zgrzewane wykładziny z tworzyw sztucznych PCV 2,0mm z warstwą izolacyjną, rulonowe
z wywynięciem na ściany,



zamontować listwy progowe.

9.21.

Remont posadzek piwnicy

W przypadku konieczności usunięcia posadzek piwnic w celu wykonania wzmocnienia podłoża
gruntowego posadzki wykonać wg. następującego schematu:


POSADZKA Z PŁYTEK GRESOWYCH



WYLEWKA BETONOWA GR. 6,0CM



STYROPIAN EPS100 030 GR. 8,0CM



FOLIA PCV 2X0,2MM



CHUDY BETON B10 GR.10,0CM



PODBUDOWA Z PIASKU WIELOFRAKCYJNEGO IS=0,98 GR. 15,0CM.

Przy wykonaniu posadzki zachować istniejący poziom warstwy wykończeniowej.
9.22.

Izolacja ścian piwnicy

Izolację przeciwwilgociową kurtynową murów poziomu piwnicy przeprowadzić się metodą iniekcji
ciśnieniowej w ścianach zewnętrznych i przeponową w ścianach wewnętrznych [pomiar na obiekcie
po uzgodnieniu z inwestorem].
W celu zlikwidowania efektu kapilarnego podciągania wody w ścianach przyjmuje się wewnętrzną
hydrofobizację strukturalną muru, powołując całkowite zamknięcie przekroju naczyń kapilarnych.
Program prac:


Wykonać otwory.
Dla ścian wewnętrznych dla pierwszego rzędu na wysokości - 5 cm nad poziomem posadzki
piwnicy nawiercić otwory o średnicy 18 mm, pod katem 30°, o rozstawie co 20 cm - w dwóch
rzędach. Rozstaw rzędów 10,0cm z przesunięciem lokalizacji otworów o 10,0cm w stosunku do
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pierwszego Głębokość otworów w murze powinna wynosić - 5 cm mniej niż grubość muru przy
jednostronnym nawiercaniu i nie mniej niż połowa grubości muru w przypadku dwustronnego
nawiercania.
Dla ścian zewnętrznych otwory nawiercać w wielu rzędach w sposób jak wyżej poczynając od
poziomu 5,0cm nad posadzką do poziomu 1,8 powyżej poziomu posadzki.



Po wykonaniu odwiertu otwory należy oczyścić z wywiercin sprężonym powietrzem.



W tak przygotowanych otworach umieścić końcówki iniekcyjne (pakery) 12-16mm z kalamitką
szpiczastą i płaską.



Do hydrofobizacji zastosować żel dwukomponentowy Schomburg Inducret Gel Inject 100, który
należy wtłaczać do muru za pośrednictwem pompy ciśnieniowej dwukomponentowej Desoi 14123K ok. 200 bar. Żel komponent 1(składnik A) zaopatrzony najpierw w przyspieszacz utwardza się
zależnie od podanej ilości soli (składnik B) rozpuszczonej w wodzie. Standardowy stosunek
mieszanki z wodą wynosi 1:1, a zatem do dyspozycji pozostaje w rzeczywistości ilość dwa razy
większa niż zakupiona. Tak przygotowany roztwór jest wtłaczany do substancji budowlanej
przeznaczonej do uszczelnienia, a to powoduje, że barierą dla wilgotności staje się sama
budowla lub grunt znajdujący się w budowli, który po utwardzeniu chroni budowlę.



Tłoczenie należy zakończyć kiedy w wyniku wgłębnej penetracji środka uwidacznia się
przebarwienie obszaru nasyconego muru wokół odwiertów. Po 24 godzinach pakery należy wyjąć
i wypełnić otwory zaprawą Asocret - BM, która wiąże bezskurczowo z wysokim stopniem
upłynnienia oraz posiada wysoką zdolność chłonności kapilarnej.

Przed przystąpieniem do iniekcji właściwej konieczne jest wykonanie konieczne jest wykonanie
próbnej na fragmencie ściany i zbadania jej skuteczności.
Przy wystąpieniu wycieków lub innych wad, po konsultacji z technologiem i projektantem wykonać
zmiany w technologii w zakresie powierzchniowego lub wgłębnego uszczelnienia ściany, zmiany
rozstawu pakerów, iniektu itp.
9.23.

Remont pokrycia dachu nad przybudówką i garażem

Prace remontowe pokrycia dachu [86,68 m2 -pomiar na obiekcie po uzgodnieniu z inwestorem]
wykonać wg: schematu:
 Zdemontować rynny rury spustowe kominki wentylacyjne itp.
 Przeprowadzić demontaż pokrycia dachowe z papy na deskowaniu,
 Przeprowadzić demontaż deskowanie deskowania dachu
 Przeprowadzić demontaż uszkodzonej konstrukcji
 Wykonać prace izolacyjne
 Zamontować konstrukcję dachu (wg.projektu konstrukcji) na zasadzie zachowania pierwotnych
poziomów i nachylenia połaci.
 Wykonać izolację termiczną na powierzchni stropu w postaci maty z wełny samo rozprężnej
gr.20,0cm
 Ułożyć deskowanie (wg.projektu konstrukcji)

 Wykonać deskowanie z desek sosnowych łączonych na wpust i pióro, ewentualnie z płyty
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OSB3 (wg proj. konstrukcji). Stosować deski impregnowane ciśnieniowo układane desek
stroną dordzeniową do góry.
 Ułożyć asfaltową papę podkładową termozgrzewalną na włókninie poliestrowej gr. 4,0 mm
mocowanej mechanicznie papę układać równoległymi do okapu z zastosowaniem zgrzewania
poszczególnych arkuszy.
Łączniki mechaniczne przy mocowaniu papy rozmieścić w taki sposób, aby brzeg podkładki
lub grzybka znajdował się w odległości min. 1 cm od brzegu papy. Łączniki mechaniczne
rozmieszczać według schematu:
- środkowa strefa dachu 3 szt/m

2

- brzegowa strefa dachu 6 szt/m

2

- narożna strefa dachu 9 szt/m2
 Ułożyć asfaltową papę nawierzchniową, gr. 5,2mm, termozgrzewalną na włókninie poliestrowej
z przesunięciem o ½ szerokości arkusza w stosunku do papy podkładowej.
 Zamontować kominki wentylacyjne z uszczelnieniem EPDM [ szt.3 ].
 Zamontować obróbki blacharskie.
 Zamontować rynny [17,2mb].
 Zamontować kosze rury spustowe [szt.4].
Nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,550,65mm.
9.24.

Remont obróbek blacharskich, w dachu nad przybudówką i garażem

Obróbki gzymsów, przyścienne, ogniomurków, pas nadrynnowy i inne, w przypadku ich zużycia
technicznego, nieprawidłowo zabezpieczające obiekt przed opadami atmosferycznymi,
zdeformowane, nieprawidłowo wykonane, nie nadające się do ponownego użycia, wymienić na
obróbki z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55-0,65mm.
 obróbki blacharskie na pasach przyrynkowych[17,2mb]
 obróbki blacharskie na połączeniu pokrycia dachu i ścian[37,7mb]
 obróbki blacharskie zwieńczenia ścian kolankowych [29,4mb]
9.25.

Rynien i rur spustowych dachu nad przybudówką i garażem

Istniejące odwodnienie z blachy ocynkowanej zużyte technicznie, nieprawidłowo zabezpieczające
obiekt przed opadami atmosferycznymi, zdeformowane, nieprawidłowo wykonane, nie nadające się do
ponownego użycia, wymienić.
Zakłada się wymianę odwodnienia na elementy z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,55-0,65mm.
Zakres prac:
 Zdemontować rynny i mocowania rynien,
 zdemontować rury spustowe – połączenia rynien z rurami spustowymi - odcinki ok. 50cm,
 przeprowadzić remont konstrukcji i pokrycia dachu.
 Zamontować haki rynnowe rynny dachowe półokrągłe o średnicy. 15 cm - z blachy cynkowotytanowej,
 Zamontować, uchwyty rur, rury spustowe okrągłej o średnicy 10 cm - z blachy cynkowo35

tytanowej grub. 0,55-0,65mm
 Sprawdzić poprawność wykonania spadku rynny, przeprowadzić ewentualne korekty, wykonać
ewentualne lutowanie połączeń lub uszkodzeń rur spustowych i rynien w przypadku
wykorzystania wcześniej funkcjonujących.
9.26.

Wymiana kominków wentylacyjnych

Z uwagi na zły stan techniczny 4 kominków wentylacyjnych nad przybudówką i garażem planuje się
ich wymianę.
Nowe kominki o średnicy Ø100mm zamontować jako kompletne systemy jednego producenta, wraz z
uszczelnieniem połaciowym EPDM przystosowanym do pokrycia papą bitumiczną, w lokalizacji
istniejących kominków dachowych. Montowane kominki powinny być o parametrach nie gorszych niż
obecnie.
9.27.

Tynki zewnętrzne przybudówki i garażu

Luźne tynki zbić. Brakujące części tynków po przygotowaniu powierzchni ścian odtworzyć jako
cementowo-wapienne.
9.28.

Instalacje wewnętrzne

Nakazuje się doprowadzenie istniejących instalacji wewnętrznych do stanu zgodnego z przepisami
P.poż. i odrębnymi w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Nakazuje się przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i sprawności istniejącej instalacji
elektrycznej oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku jej niesprawności należy
dokonać jej napraw lub uzupełnień.
W ramiach niniejszego przeprowadza się remont wybranych elementów instalacji sanitarnych i
elektrycznych. Szczegóły według projektów branżowych.
W przypadku konieczności wykonania przebudowy instalacji lub napraw nie objętych opracowaniem,
należy je wykonać na podstawie odrębnych opracowań sporządzonych przez uprawnionych
projektantów.
9.29.

Rozbiórka wiaty

Ze względu na zły stan techniczny wiaty i bezcelowość jej remontu projektuje się jej rozbiórkę.
Prace rozbiórkowe przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie branży konstrukcyjnej.
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47
póz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do prac demontażowych, należy we właściwy sposób zabezpieczyć obiekt, a
także pobliski teren. Teren prac należy oznakować taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało
czerwonym oraz przez umieszczenie tablic ostrzegawczych.
9.29.1. Rozbiórka instalacji urządzeń technicznych.
Demontaż należy prowadzić poprzez:
 odłączenie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych od sieci
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zabezpieczeniem miejsc przyłączenia,
 systematyczny demontaż w trakcie postępu rozbiórki instalacji i osprzętu wewnętrznego
(złomowanie odzyskanej stali i metali kolorowych, ewentualny odzysk materiałów do
powtórnego wykorzystania)
 usuwanie odpadów, gruzu i demontowanych elementów na bieżąco. Zabrania się
składowania urobku na elementach konstrukcji i rusztowaniach.
Do demontażu urządzeń i elementów instalacji można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te są
nieczynne i zostały odłączone od sieci przez pracowników właściwych instytucji i dokonano wpisu do
dziennika rozbiórki.
W przypadku czynnych instalacji należy powiadomić służby odpowiedzialne za daną instalację
(elektryczna, gazowa, woda itp.) w celu ich zabezpieczenia.
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich
specjalności.
9.29.2. Rozbiórka ścianek zewnętrznych
Rozbiórki ścian rozpocząć się od skucia tynku, a następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu
podłogi, zdejmuje się elementy, z których są wykonane. Prace wykonywać z podestów lub lekkich
przestawnych rusztowań. Materiał z rozbiórki należy usuwać etapami, aby nie zalegał na pomostach,
rusztowaniach lub stropie.
Zabrania się rozbiórki ścianek działowych przez obalanie.
9.29.3. Rozbiórka dachu
Rozbiórkę dachu przeprowadzić w następującej kolejności:
 Zdemontować rynny, rury spustowe.
 Zdemontować obróbki blacharskie.
 Zdemontować pokrycie dachu.
 Zdemontować łaty i krokwie
 Zdemontować płatwie.
Prace rozbiórkowe prowadzić metodami ręcznymi poczynając od elementów najwyżej położonych.
Materiał z rozbiórki należy usuwać sukcesywnie, w miarę prowadzenia rozbiórki, aby nie zalegał na
pomostach, rusztowaniach lub stropie.
Materiału przeznaczyć do ponownego, wbudowania recyklingu lub utylizacji przez wyspecjalizowane
podmioty.
9.29.4. Rozbiórka szkieletu konstrukcji
Pławie oraz rygle oraz słupy usuwać metodami ręcznymi, po uprzednim ich zabezpieczeniem przed
upadkiem poprzez zbudowanie pomostów roboczych i podcięciu piłami na odcinki dające się usunąć
ręcznie.
Słupy usuwać po uprzednim ich zabezpieczeniu słupa przed upadkiem przecięciu w strefie
podporowej. Tak odspojone słupy składować tymczasowo na placu.
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9.29.5. Rozbiórka posadzki i nawierzchni utwardzonych
Posadzkę betonową rozkuć młotami pneumatycznymi.
Gruz usuwać na bieżąco w miarę postępu rozkuwania posadzki.
9.29.6. Rozbiórka fundamentów
Rozbiórkę fundamentów i ścian fundamentowych w sąsiedztwie budynków sąsiednich prowadzić
metodami ręcznymi, do poziomu nie przekraczającego poziomu posadowienia fundamentów
budynków sąsiednich.
Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych lub podkopów poniżej poziomu posadowienia
sąsiednich fundamentów.
Pozostałe fundamenty obiektu usunąć poprzez ich odkopanie, rozkucie w miejscu posadowienia lub
usunięcie w całości.
Miejsca naruszonego gruntu lub po usuniętych elementach podziemnych budynku należy zasypać
piaskiem wielofrakcyjnym zagęszczając go do Is = 0,96.
9.29.7. Segregacja odpadów, transport, utylizacja
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą
być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło lub inne.
W budynku są wbudowane i były eksploatowane materiały szkodliwe (np. azbest) wymagające
spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji. Odpady azbestowe składować w
specjalnie do tego wyznaczonych składowiskach. Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i
drewno, porażone są w różnym stopniu przez korozje biologiczną i z tego powodu, praktycznie, nie
nadają się do ponownego wbudowania.
Porażone drewno może posłużyć jako materiał opałowy. Zaznaczyć jednak należy, że palenie drewna
na miejscu, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.
Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz przewieźć
samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w
czasie jazdy, czy też siatką przed odrywaniem się drobnych części lotnych.
9.29.8. Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz
tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.
Miejsce po rozebranym budynku ( zagłębienie) uzupełnić ziemią oraz zagęścić uzyskując
współczynnik równy współczynnikowi naturalnego stanu gruntu Is=0,98.
9.29.9. Technologia i wymagania w wykonywaniu rozbiórek
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego i zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność

z projektem

robót rozbiórkowych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją
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umowy.
Sposób prowadzenia robót będzie oparty na wymaganiach sformułowanych w
projekcie robót rozbiórkowych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
9.29.10. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Zamawiający poda wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w
szczególności:
 określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planem
określającego jego granice)
 informacje o możliwościach korzystania z mediów
 drogi dojazdowe
 dokumentacje techniczną (projekt robót rozbiórkowych)
 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez
zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.
9.29.11. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego
odbioru robót objętych projektem. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i
pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją projektu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących
na terenie. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz wszelkie tablice ostrzegawcze
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa.
9.29.12. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych oraz podziemnych
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. a nie
przeznaczonych do demontażu. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na szkicu usytuowania obiektu
dostarczonym przez zamawiającego. O zamiarze rozpoczęcia demontażu przyłączy do sieci
Wykonawca powiadomi właściciela sieci celem ich skutecznego odłączenia. Wykonawca
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia
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instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek
poinformować zarządzającego realizacją projektu o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiającego.
9.29.13. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót,
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją projektu
rozbiórki do akceptacji następujących dokumentów:
 Projekt organizacji robót. Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji
robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych robót.
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.
 Harmonogram robót, który powinien zawierać:
-

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość

i terminowość wykonania robót.

9.29.14. Sprzęt rozbiórkowy
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów oraz ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami
przewidzianymi harmonogramem robót.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu przed realizacją
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Przewidziano wykorzystanie do rozbiórki obiektu ciężkiego sprzętu mechanicznego typu:
 młot hydrauliczny
 chwytaki i gryzaki jako osprzęt do koparki,
 młoty pneumatyczne ręczne.
 ładowarki do transportu wewnętrznego.
 dźwig do demontażu wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych,
Ponadto drobny ręczny sprzęt rozbiórkowy typu:
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 rynny i zsypy do gruzu,
 szlifierki kątowe z tarczami do cięcia
 spawarki acetylenowe do demontażu i cięcia elementów stalowych.
 młoty ręczne
 kilofy
 łomy
 łapy montażowe i inne.
9.29.15. Transport zewnętrzny
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie oraz wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na
polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
9.29.16. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
Podstawową zasadą robót rozbiórkowych jest stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów
konstrukcyjnych oraz demontaż elementów osadzonych wyżej.
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia.
Należy także przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia:
 Wykonać wygrodzenie placu rozbiórki z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa wymaganych
przepisami i zabezpieczenie rejonu robót wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi.
 Wykonać zabezpieczenie przejść dla pieszych i tras przejazdu (daszki barierki, wygrodzenia,
oznakowanie).
 Wyznaczyć i zabezpieczyć organizację ruchu w rejonie i na placu rozbiórki.
 Ustalić miejsca segregacji odpadów - surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych.
 Ustalić drogi transportowe i przygotowanie podejść sprzętu a w szczególności żurawi i sprzętu
transportowo załadowczego.
 Pracownicy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie prac
niebezpiecznych, w przypadku pracy na rusztowaniach i na wysokości posiadać do tego
cele niezbędne uprawnienia.
 Z uwagi na prace na wysokości pracownicy powinni mieć uprawnienia do pracy na wysokości,
posiadać inne niezbędne uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy.
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 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania co powinni potwierdzić
własnoręcznym podpisem.
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy sprawdzić odzież roboczą i ochronną
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcję określające
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.
 Narażeni pracownicy na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia
związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej (dotyczy
też to innych osób przebywających na terenie rozbiórki).
 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.
 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować suwnice pochyłe lub rynny
zsypowe. Suwnice powinny mieć zabezpieczenia przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
 Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi osoby postronne, zatrudnionych
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną.
 Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem.
 Przy zakładaniu liny powinien być

użyty taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo

strącone cegły lub gruz nie spadły na pracowników.
 Przy zastosowaniu w trakcie rozbiórki lin i ciągników, stanowiska pracy ludzi i maszyn winny
znajdować się poza zasięgiem niebezpiecznej strefy rozbiórki, długość lin winna być
trzykrotnie większa od wysokości obiektu.
 Zakładać liny w sposób bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopuścić do
 przypadkowego strącenia materiałów lub gruzu.
 Cięcie konstrukcji palnikami acetylenowymi, z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ.
 Zadbać o odłączenie instalacji energetycznych z napięcia i pozostałych mediów w rejonach
rozbiórek i prac sprawiających zagrożenie i jednocześnie zadbać o ustalenie miejsc poboru
energii i wody na potrzeby rozbiórki.
 Sprawdzić ustawienia rusztowań (dot. zwłaszcza wysokich rusztowań przy wyk. prac na
wysokości w tym zabezpieczenie przejść).
 Zabezpieczyć prace na wysokości odpowiednimi siatkami przed upadkiem gruzu i
rozprzestrzenianiem kurzu, pyłu.
 Zapewnić bezpyłowy transport gruzu z wysokości przez zamknięte kanały bezpośrednio na
środki transportu.
 Na budowie powinien być punkt pierwszej pomocy.
9.29.17. Ogólne wytyczne konstrukcyjne
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się
innego.
Zachować kolejność robót, nie dopuszczać do niekontrolowanej utraty stateczności elementów
konstrukcji.
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Prowadzenie robot rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać.
Gromadzenie gruzu na stropach, rusztowaniach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione.
Elementy stalowe w trakcie wyburzania mogą zachować stan odkształcenia
sprężystego. Zachować szczególną ostrożność przy ich cięciu.
Spawacze winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do prac przy nośnych konstrukcjach
budowlanych.
Rozbierane elementy

żelbetowe dzielić na części o wielkości nieprzekraczającej ciężarem

nośności elementów stropowych poniżej rozbieranego elementu. Nie dopuszczać do ich
gwałtownego upadku, uderzenia w inne elementy nośne.
Obalenie ścian oraz innych części konstrukcyjnych obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione, ściany należy rozbierać sposobem ręcznym, z rusztowań.
Zachować technologiczną kolejność wykonania robót rozbiórkowych.
Szczególną ostrożność

należy zachować przy rozbiórce elementów stalowych.

Zastosować bezpieczne podstemplowania, ciąć na mniejsze, odpowiednie do środków transportu
części, zachować bezpieczną kolejność rozbiórki i transportu.
9.29.18. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie
stosowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością. Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie do utylizacji
uprawnionym podmiotom materiałów z rozbiórki szczególnie niebezpiecznych, w tym azbestu i
demontowanych pokryć papowych.
W zależności od stanu technicznego, elementy i materiały pochodzące z rozbiórek i demontaży mogą
być zakwalifikowane do następujących grup:
 Materiały nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania.
 Materiały nie nadające się do powtórnego użycia lub wbudowania, w tym materiały
niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.
Obowiązkiem Wykonawcy jest wstępne posegregowanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg
rodzaju materiału i grupy. Należy dokonać oceny wartości technicznej i użytkowej materiałów
pochodzących z rozbiórek.
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nie nadających się do powtórnego użycia lub
wbudowania, po oddzieleniu od nich materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, zostaną
pozbawione cech użytkowych, a następnie wywiezione z terenu budowy na składowisko odpadów,
do skupu złomu itp.
Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi należy przewieźć do punku skupu.
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Materiały zakwalifikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i środowiska będące przedmiotem
demontażu należy powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi mającemu pozwolenia na
przetwarzanie i utylizację tych odpadów. Pozostałe wybrakowane materiały wykonawca powinien
wywieźć na składowisko. Odpady w postaci gruzu przeznaczyć do recyklingu.
9.29.19. Zasady odbioru prac rozbiórkowych
Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:
 Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórki (kwalifikacje, aktualne
badania, ubiór, sprzęt ochronny, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP)
 Sprawdzenie aktualnego stanu technicznego używanego sprzętu i maszyn.
 Przegląd istniejących elementów oraz ich wstępne zakwalifikowanie do grupy nadających się do
dalszego użycia.
 Sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg. rodzaju i grupy
 Sprawdzenie rozliczenia materiałów
 Sprawdzenie zgodności prowadzenia czynności rozbiórkowych z projektem i obowiązującymi
przepisami.
9.30.

Remont nawierzchni utwardzonych

W związku z złym stanem technicznym zewnętrznych nawierzchni utwardzonych należy wykonać:
 Usunąć istniejącą nawierzchnię betonową w zakresie wskazanym na rys 01/A [157,25m2].
 Zdemontować wpusty parkingowe kanalizacji deszczowej [szt.2].
 W przypadku złego stanu technicznego kanalizacji deszczowej przeprowadzić jej remont,
osadzić wpusty parkingowe, wykonać korektę włazu do studzienki kanalizacyjnej celem
dostosowania jej do poziomu nawierzchni.
 Wykonać podbudowę nawierzchni.
 Wykonać nową nawierzchnię w postaci kostki brukowej, zachowując spadki w kierunki wpustów
parkingowych.
Przyjmuje się kategorię ruchu dla nawierzchni zjazdu o spadku podłużnym w kierunku drogi
wewnętrznej KR 3 i Kr 1 dla miejsc postojowych samochodów osobowych.
Nawierzchnie wykonać z kostki brukowej typu behaton gr. 8,0cm w kolorze szarym. Pasy
wyznaczające miejsca parkingowe i obramowania z kostki w kolorze grafitowym. Nawierzchnię ułożyć
na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o grubości 4,0cm. Podbudowę stanowić będzie warstwa
kruszywa łamanego kamiennego o grubości 25cm. warstwa podbudowy ułożona na 10cm warstwie
pasku gruboziarnistego, zagęszczonego do wskaźnika Wz=1,00.
Nawierzchnie jezdne ograniczyć krawężnikami betonowymi o szerokości 15cm wtopionymi w
fundament. W miejscu styku projektowanych nawierzchni z działką drogową wbudować krawężnik
betonowy najazdowy, wystający 4,0cm ponad jezdnię. Krawężniki ułożyć na 5cm podsypce
cementowo-piaskowej 1:4. Fundamenty krawężników w postaci ław z betonu klasy B10 wylewanych
na mokro.
Konstrukcję nawierzchni postojowych samochodów osobowych wykonać j.w. z tą różnicą że
podbudowę wykonać warstwa kruszywa łamanego kamiennego o grubości 20cm
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9.31.

Remont instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej

W trakcie prac dokonać inspekcji przewodu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W
przypadku wykrycia jego nieszczelności lub uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia), znacznej korozji
dokonać wymiany wymiana odcinka 15 m rury kanalizacyjnej i wpustów kanalizacji desczowej.
Zakres prac:
 Wykonać rozbiórkę nawierzchni utwardzonych.
 Wykonać wykopy liniowe o ścianach pionowych z wydobyciem urobku na odkład w celu
odkrycia rur.
 Zdemontować w wykopie przewody żeliwne instalacji kanalizacyjnej o śr. 150 mm .
 Wywieźć gruz i zdemontowane rury.
 Zamontować krućce przejściowe.
 Ułożyć kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm.
 W miejsce istniejących zamontować dwa kompletne wpusty uliczne DN500 BRUKBET z
żeliwnymi wpustami ulicznymi klasy C – 250.
 Wykona próbę szczelności zamontowanych kanałów rurowych.
 Zasypać wykopy ziemią z ukopów z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami co 15 cm do
Is=0,98.
 Ułożyć warstwy podbudowy i nawierzchni utwardzonych.
9.32.

Ogrodzenie terenu

W ramach inwestycji projektuje się:
 Demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych
 Demontaż istniejącej bramy wjazdowej
 Demontaż słupków istniejącego ogrodzenia wraz fundamentami
 Wykonanie fundamentu ogrodzenia. Fundament w postaci podwaliny- belki ciągłej o przekroju
24x60cm z betonu B25 zbrojonego podłużnie czteroma prętami #12,0mm ze stali AIII-N
RB500W i poprzecznie strzemionami Ø6mm ze stali A-I St3S. Górny poziom fundamentu
ogrodzenia dostosować do najwyżej położonego poziomu chodnika lub placu w linii
ogrodzenia. W trakcie betonowania fundamenty ustawić tuleje z rur PCV w osi słupków dla
późniejszego ich montażu.
 Wykonanie fundamentu słupków bramy wjazdowej. Fundament w postaci podwaliny- belki
ciągłej o przekroju 24x60cm, na odcinku 0,8m w strefie montażu słupków pogrubić fundament
pogrubić do przekroju 35x80cm. Fundament wykonać z betonu B25 zbrojonego podłużnie
czteroma prętami #12,0mm ze stali AIII-N RB500W i poprzecznie strzemionami Ø6mm ze stali
A-I St3S. Górny poziom fundamentu bramy wjazdowej dostosować do najwyżej położonego
poziomu chodnika lub placu w linii ogrodzenia. W trakcie betonowania fundamenty ustawić
tuleje z rur PCV w osi słupków dla późniejszego ich montażu.
 Zamontować słupki
 Zamontować prefabrykowaną podbudowę ogrodzenia panelowego z systemowych kształtek
betonowych z zakończeniem w postaci daszku.
 Zamontować panele ogrodzeniowe i furtkę.
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 Zamontować słupki bramy i skrzydła bramy wjazdowej.
Ogrodzenie wykonać z prefabrykowanych paneli stalowych o wysokości 153cm. Panele ogrodzeniowe
z drutu stalowego zgrzewanego ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze czarnym. Słupki
ogrodzenia o przekroju 60x40x2mm z profili stalowych ocynkowanych malowane proszkowo w kolorze
czarnym.
Brama wjazdowa i wydzielona furtką z kształtowników stalowych 60x40x3 i 40x40x3 z wypełnieniem
panelami ogrodzeniowymi o wysokości 150cm. Furtka jednoskrzydłowa o szerokości 120cm, brama
dwuskrzydłowa o całkowitej szerokości 4,0m, rozwierne do wewnątrz działki. Poszczególne profile
spawane spoinami czołowymi A=3,0mm. Słupki bramy i furtki z rur kwadratowych 120x120x5
zakończone daszkiem. Wszystkie elementy bramy wykończone poprzez malowanie proszkowe w
kolorze czarnym.
10. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków.
W związku z planowanymi pracami, zapotrzebowanie i jakość dostarczanej wody oraz ilości, jakości i
sposób odprowadzania ścieków pozostają bez zmian.
11. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych
W trakcie prac remontowych obiektu nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń
gazowych, która pozostanie na niezmienionym poziomie.
12. Właściwości akustyczne, emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.
W trakcie prac budowlanych i eksploatacji obiektu nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu,
wibracji, promieniowania jonizującego, pola energetycznego, ani innych zakłóceń. Wyżej wymienione
czynniki pozostaną na stałym nie zmienionym poziomie.
13. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,
wody powierzchniowe i podziemne.
Planowany remont i późniejsze funkcjonowanie obiektu nie wpłynie negatywnie na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
14. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Warunki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prac budowlanych zawarto w
opracowaniu „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
15. Dostęp do projektowanego obiektu.
Dojazd do budynku możliwy jest od strony wschodniej tj. z ulicy Chłodnej - drogi gminnej dz. nr ew.
1093 poprzez istniejący wjazd na działkę nr 1094, a dostęp dla osób pieszych możliwy jest od strony
południowej z ulicy Senatorskiej – dz. nr 1055.
Obecny układ komunikacyjny pozostaje się bez zmian.
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16. Odprowadzenie wód deszczowych
Sposób odwodnienia, odprowadzenia wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonych
pozostaje bez zmian. Wody opadowe będą odprowadzone poprzez dwa istniejące wpusty uliczne,
zlokalizowane na terenie działki nr 1094 do istniejącej kanalizacji deszczowej.
17. Warunki lokalizacyjne rodzaj i zasięg uciążliwości.
Budynek główny, przybudówka i garaż przylegają bezpośrednio do granic działki przy których
zlokalizowane są obiekty o podobnej funkcji na działkach sąsiednich, wobec tego lokalizacja obiektu
nie wpływa na zagospodarowanie nieruchomości sąsiednich.
W związku z planowaną inwestycją nie zmienia się rodzaj i zasięg uciążliwości .

18. Miejscowy plan zagospodarowania terenu
Rada Miejska w Zbąszyniu w dniu 7 kwietnia 2006r. przyjęła uchwałę nrXXXIV/275/06 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia i części wsi Perzyny i Nowy
Dwór. Przeznaczenie budynku Poczty oznaczone wg MPZP symbolem 148.MW,MN,U określa się
jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej oraz usług.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zawarte są informacje o ochronie
konserwatorskiej, którą objęty jest budynek Poczty w ramach gminnej ewidencji zabytków Miasta i
Gminy Zbąszyń oraz rejestrze zabytków miasta Zbąszynia. Opis ochrony konserwatorskiej budynku
Poczty zawarty jest w rozdziale 1.5.
Planowana inwestycja nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.
19. Warunki ochrony konserwatorskiej
Budynek Poczty nie jest wpisany do rejestru zabytków jako osobny zabytek nieruchomy. Widnieje on
jednak w ramach wpisanego do rejestru zabytków, nr rej. 3172 decyzją z dnia 12 stycznia 1981 r.
zespołu urbanistyczno-architektonicznego obejmującego zabytki nieruchome z 2 połowy XIII do XX w.
Podlega on Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Zbąszyń i objęty jest ochroną
konserwatorską. Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, którą precyzuje
ustawa z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z
2003 r., poz. 1568). Konsekwencją wpisu do gminnej ewidencji zabytków jest konieczność uzgodnień
z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich prac budowlanych wymagających pozwolenia na
budowę lub decyzji o warunkach zabudowy.
20. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren działki nr 1094 nie leży w obszarze eksploatacji górniczej.
21. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
W granicach objętych obszarem niniejszego opracowania nie występują żadne istniejące
uwarunkowania, mogące powodować powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia
przyszłych użytkowników obiektu.
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Realizacja projektowanych prac nie wpłynie na powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i
zdrowia przyszłych użytkowników.
22. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
W trakcie eksploatacji wnioskowanego obiektu nie przewiduje się wzrostu ilości wytwarzanych
odpadów bytowych i makulatury, która utrzymuje się na poziomie 150 l/tydzień.
Odpady wytworzone podczas funkcjonowania i remontu obiektu składowane będą w szczelnie
zamykanych kontenerach ustawionych na terenie działki, a następnie wywożone do
wyspecjalizowanej jednostki utylizacji.
23. Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Projektowane prace budowlane nie wpływają na elementy dotyczące dostępności budynku dla osób
niepełnosprawnych.
24. Zieleń
W granicach objętych opracowaniem nie występują żadne elementy zieleni.
25. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r. Z późn. Zmian.) W sprawie
określenia

rodzajów przedsięwzięć mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.
Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska, nie
przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko.
Wszelkie oddziaływania dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia zamkną się w granicach działki.
Wielkość emisji hałasu, wibracji, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych wielkości poza
terenem tej działki, w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą występowały zanieczyszczenia
gleby, wód gruntowych, powierzchniowych i podziemnych oraz środowisko przyrodnicze.
26. Obszar oddziaływania obiektu
Usytuowanie niniejszej inwestycji oraz jej charakter, po analizie następujących przepisów:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska , Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o ochronie przyrody, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 kwietnia 1999 r. - w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia7 czerwca 2010 r. - w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadzających
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wraz z uwzględnieniem funkcji, kształtu i charakteru działki
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inwestora, wyklucza naruszenie prawa własności, nie utrudnia korzystania z nieruchomości
sąsiednich.
Planowana inwestycja ze względu na przepisy dotyczące zachowania minimalnych odległości od
budynków sąsiednich (§12 i §271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.)
nie wprowadza ograniczenia sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji objętej niniejszym opracowaniem, mieści cię w całości
na terenie będącym we władaniu inwestora tj. na działce nr 1094.
27. Analiza zacienienia
Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę zacienienia budynków sąsiednich.
28. Wytyczne ochrony p.poż.
Projektowany remont nie wpływa na istniejące parametry ochrony przeciwpożarowej budynku, których
nie analizuje się w niniejszym projekcie.
29. Dojazd pożarowy
Drogi pożarowe do obiektu stanowią ul. Senatorska oraz ul. Chłodna.
30. Wykończenie wnętrz
Do wykończenia wnętrz projektuje się materiały, które nie są łatwo zapalne oraz których produkty
rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne.
Ewentualne sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących i nie odpadających
pod wpływem ognia.
31. Charakterystyka energetyczna
Planowana inwestycja nie wpływa na istniejącą charakterystykę energetyczną budynku.
31.1.

Roczne zapotrzebowanie mocy cieplnej

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na moc cieplną budynku.
31.2.

Współczynnik EP

Z uwagi na zakres prac objęty niniejszym opracowaniem nie zachodzi obowiązek spełnienia wymagań
określonych w § 328 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
z 2002 r. z późn. zm.) w zakresie wartości współczynnika EP oraz przegród i wyposażenia
technicznego budynku.
31.3.

Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Zakres niniejszego projektu nie przewiduje zmian w tym zakresie.
31.4.

Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa na sprawność energetyczną instalacji grzewczej.
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32. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub
blokowego ogrzewania
Z uwagi na zakres opracowania projektu nie istnieją możliwości techniczne, środowiskowe i
ekonomiczne dla zastosowania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię
i ciepło, do których zaliczają się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności
gdy opierają się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych.
33. Wykonywanie prac
Wszystkie prace należy wykonać wg obowiązujących Polskich Norm, odpowiednich zarządzeń oraz
wytycznych branżowych , producentów materiałów i urządzeń. Należy stosować przepisy i
zarządzenia właściwych urzędów terenowych i centralnych.
34. Uwagi końcowe:
W czasie planowania, wyceny, projektowania, organizacji, realizacji i prowadzenia robót budowlanych
wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia,
wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania:
 Budynek Poczty Polskiej S.A. jest budynkiem administracyjno- biurowym w którym prowadzona
jest też działalność usługowa związana z funkcjonowaniem Urzędu Pocztowego oraz
ekspedycja przesyłek pocztowych różnych formatów. W czasie realizacji zamówienia budynek
będzie normalnie użytkowany. Roboty będą realizowane w czynnym budynku. Wykonawca
zobowiązany jest do takiej organizacji robót, aby zapewnić bezpieczeństwo i nie utrudniać
użytkowania w pozostałych częściach budynku oraz nie zanieczyszczać terenu poza placem
budowy.
 Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej i wody
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac, gruz, materiały, urządzenia i inne elementy
pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny
koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować.
 Przedmiot zadania będzie wykonywany z materiałów własnych Wykonawcy dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Użyte przez
Wykonawcę do realizacji zadania materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami
ewentualnie żądaniami Zamawiającego prób i badań materiałów oraz urządzeń, a także
dostarczenia odpowiednich protokołów, zaświadczeń czy atestów, potwierdzających wyniki
prób i badań.
 Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest okazać
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
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zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te Wykonawca dołączy
do protokołu odbioru końcowego.
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe
terenu budowy przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązuje
się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w obiekcie
Zamawiającego.
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy z tytułu
realizacji niniejszej umowy, a w szczególności za uszkodzenia mienia i następstwa
nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia mienia, które stanowi własność Zamawiającego lub, za które
Zamawiający odpowiada, dokona naprawy szkody albo doprowadzi do stanu poprzedniego na
własny koszt.
 W czasie realizacji zadania Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał wszelkie zbędne materiały,
odpady oraz nieczystości.
 Wykonawca zabezpieczy należycie teren budowy przed dostępem osób niepowołanych.
 Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca uporządkuje teren budowy.
 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac
imiennego wykazu pracowników upoważnionych do realizacji zadania, zawierającego serię i
nr dowodu tożsamości.
 Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać spełnienie
wymogów określonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r(Dz.U.1994 Nr 89,
poz.414 wraz z późniejszymi zmianami, Dz.U.2016r.poz.290 tj.) oraz powinny być
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881 z późniejszymi. zmianami).
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwości i przydatność do
przeprowadzenia robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
 Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, natomiast
na terenie obiektu Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe przed
zniszczeniem i zanieczyszczeniem.
 Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie.
 Wykonawca robót jest zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków technicznych
wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w
szczególności żąda od Wykonawcy zgłaszania każdorazowo do odbioru sytuacji
nieprzewidzianych oraz prac zanikowych.
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
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władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny
być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Opracował :
mgr inż.arch. Jakub Koralewski
uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
nr LOIA/20/2006/GW
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e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

branża: ARCHITEKTURA

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

mgr inż. arch. Jakub
Koralewski
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Krzysztof
Grzegorzewski

uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń.
nr LOIA/20/2006/GW
uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń.
nr LOIA/1/2002/GW

ELEWACJA PÓŁNOCNA
data, podpis

skala:

05.07.2018
data, podpis

05.07.2018

Nr rys.:

GŁÓWNY BUDYNEK

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

mgr inż. arch. Jakub
Koralewski
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Krzysztof
Grzegorzewski

uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń.
nr LOIA/20/2006/GW
uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń.
nr LOIA/1/2002/GW

branża: ARCHITEKTURA

ELEWACJA WSCHODNIA
PRZYBUDÓWKI
data, podpis

skala:

05.07.2018
data, podpis

05.07.2018

Nr rys.:

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA
INWESTYCJI
ul. D.Muśnickiego 17
66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 697 77 33 73
e-mail:tom_bach@tlen.pl

REMONT BUDYNKU UP ZBĄSZYŃ, ROZBIÓRKA WIATY
faza: P.W.
adres:

umowa nr: NNI-9 / 2018

ul. Senatorska 36, 64-360 Zbąszyń
dz. nr 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn ew.301506_4

inwestor: Poczta Polska S.A.
ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.
PROJEKTANT
ARCHITEKTURY:

mgr inż. arch. Jakub
Koralewski
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Krzysztof
Grzegorzewski

uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń.
nr LOIA/20/2006/GW
uprawnienia do projektowania specjalności
architektonicznej bez ograniczeń.
nr LOIA/1/2002/GW

branża: ARCHITEKTURA

RZUT POSADZKI POM. 2/01
data, podpis

skala:

05.07.2018
data, podpis

05.07.2018

Nr rys.:

