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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 Istniejący budynek administracyjny z częścią socjalno – warsztatową, objęty opracowaniem, zlokalizowany jest 

przy ul. Aleja 600-lecia  w Opolu Lubelskim (dz. nr 33/11, obręb 03-Opole Lubelskie – miasto), wśród zabudowy budynków 

Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu Lubelskim. Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia. 

W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, gospodarcze, garażowe i warsztatowe. 

Konstrukcja budynku murowana. Stropodach niewentylowany na belkach stalowych z wypełnieniem z płyt betonowych. 

Budynek został wybudowany w końcu lat 1970. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku administracyjnego z częścią socjalno – warsztatową. 

1.2.     Podstawa opracowania 

- wizja lokalna na działce 

- Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Aleja 600 - lecia 8 - kwiecień 2017 

- Mapa do celów projektowych 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnośnie programu użytkowego oraz zastosowania materiałów, 

- audyt energetyczny 

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

Budynek administracyjny, przy ul. Aleja 600-lecia 8: 

- funkcja: budynek administracyjny z częścią socjalno – warsztatową 

- rok budowy – lata ok. 1970 

- ilość kondygnacji – budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony 

- powierzchnia zabudowy        – 259,56m2 

- powierzchnia użytkowa         – 224,22m2 

- kubatura budynku               – 1019,63m3 

- wysokość budynku         – 4,43m  

Parametry geometryczne obiektu: 

 Długość budynku:         27,38m 

 Szerokość budynku:         9,48m 

 kąt nachylenia dachu                      4º 

 liczba kondygnacji nadziemnych          1 

 wysokość budynku         – 4,44m 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH POMIESZCZEŃ 

Lp. Pomieszczenie Pow. Użytkowa m2 

PARTER 
1 komunikacja 20,32 
2 Pomieszczenie biurowe 22,05 
3 Pomieszczenie socjalne 14,02 
4 Pomieszczenie gospodarcze 11,00 
5 WC 7,89 
6 umywalnia 10,58 
7 Pomieszczenie biurowe 23,30 
8 Pom. nr 6 37,41 
9 Pom. nr 7  38,98 

10 Pom. nr 8 38,67 
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU 224,22 
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3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI BUDYNKU 

1.1. Charakterystyka budynku 

 Konstrukcja budynku charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 1.5.1. Układ ścian nośnych – poprzeczny 

 1.5.2. Ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne o wym. 35x60cm 

 1.5.3. Ściany fundamentowe - murowane z cegły pełnej o gr. 24cm 

 1.5.4. Ściany zewnętrzne – beton komórkowy gr. 24cm 

 1.5.5. nadproża – L19 

 1.5.6. Ściany działowe – murowane cegła dziurawka gr. 12cm 

 1.5.7. dach – jednospadowy, w części warsztatowo-garażowej w konstrukcji stalowej belki stalowe 

h=140, z wypełnieniem z płyt betonowych; w części socjalnej konstrukcja drewniana- krokwie 7x14cm. 

 1.5.8. Wentylacja – grawitacyjna wszystkich pomieszczeń kanałami indywidualnymi i zbiorczymi 

 1.5.10. Wykończenie zewnętrzne: 

 tynki i okładziny – tynk cementowo - wapienny 

 pokrycie dachu: papa bitumiczna 

 stolarka okienna – drewniana 

 stolarka drzwiowa- drzwi wejściowe warsztatu drewniane, drzwi części socjalnej techniczne, stalowe, 

bramy garażowe stalowe, malowane farbą 

 1.5.11. Wykończenie wewnętrzne: 

 wykończenie ścian wewnętrznych: w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych, garażowych– tynk, 

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: płytki ceramiczne, 

 podłogi: wylewka betonowa, płytki ceramiczne, wykładziny PCV (zgodnie z częścią graficzną). 

1.2. Instalacje 

- instalacja elektryczna, instalacja wod-kan., instalacja centralnego ogrzewania doprowadzona kanałem 

ciepłowniczym z kotłowni gazowej budynku głównego OPK. Odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. 

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

4.1 Informacje ogólne 

 Budynek administracyjny z częścią socjalno-warsztatową przy ul. Aleja 600 – lecia w Opolu Lubelskim 

zrealizowany został w latach około 1970, w technologii murowanej z bloczków betonu komórkowego o poprzecznym 

układzie konstrukcyjnym. Po szczegółowych oględzinach budynku stwierdza się że główne elementy konstrukcyjne (ściany 

nośne, oraz stropy) nie wykazują znacznych uszkodzeń, tak więc ogólny stan techniczny konstrukcji nośnej budynku można 

określić jako dobry. Na ścianach konstrukcyjnych nie stwierdzono jakichkolwiek pęknięć ani ubytków. 

W złym stanie technicznym jest niewymieniona dotąd stolarka okienna i drzwiowa, obróbki blacharskie, budynek 

nie posiada orrynowania. Z  uwagi na niską izolacyjność techniczną przegrody ograniczające przestrzeń ogrzewaną budynku 

nie spełniają wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej stawianych budynkom, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dział X (Dz.U. 2015 

poz. 1422). 
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4.2 Wnioski końcowe i zalecenia 

W wyniku analizy materiałów zebranych podczas wizji lokalnych, wykonanej inwentaryzacji fotograficznej i pomiarowej, 

wywiadów z przedstawicielami administracji budynku oraz pracownikami stwierdza się co następuje:  

-konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego docieplenia obiektu, zgodnie z opracowaną dokumentacją i audytem 

energetycznym. 

-ze względu na słaby stan techniczny części stolarki okiennej dotąd niewymienionej należy wymienić na nową, PCV 

o współczynniku U≤0,9 W/(m2*K), oraz stolarki drzwiowej, którą należy wymienić na nową o współczynniku U≤1,3 

W/(m2*K), 

- remontu, napraw i konserwacji wymagają kominy, cokoły, zadaszenia, itp.,  

- wszystkie naprawy i wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku oraz roboty remontowe przeprowadzić przed 

wykonaniem prac dociepleniowych. 

5. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Dla przedmiotowego budynku, będącego podstawą opracowania projektowego, przyjęto następujące grubości 

projektowanych warstw ocieplenia: 

 dla ścian zewnętrznych – styropian fasada EPS 070-32 o λ=0,032 W/mK, gr. 14 cm, wówczas współczynnik 

przenikania ciepła dla ścian przyjmuje wartość U = 0,190 W/m2K ≤ Umax = 0,20 W/m2K-  warunek spełniony 

 dla ścian fundamentowych – styrodur XPS 300 o λ=0,032 W/mK, gr. 8 cm, wówczas współczynnik przenikania 

ciepła dla ścian przyjmuje wartość U = 0,2 W/m2K ≤ Umax = 0,20 W/m2K-  warunek spełniony 

 stropodach pełny – styropapa o λ=0,036 W/mK gr. 22cm wówczas współczynnik przenikania ciepła dla 

stropodachu przyjmuje wartość U = 0,145 W/m2K ≤ Umax = 0,15 W/m2K -  warunek spełniony 

 Wymiana części starej stolarki okiennej zewnętrznej na PCV o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 

U=0,9 W/m2K  

 Wymiana starej stolarki drzwiowej na PCV i bram garażowych  na stalowe z wkładem z poliuretan o współczynniku 

przenikania ciepła nie gorszym niż U=1,3 W/m2K  

Graniczne wartości współczynników przewodzenia ciepła przyjęto wg aktualnego Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) na 

czas 1.01.2021r 

6. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE 

6.1 Założenia projektowe 

Zgodnie z opracowaną oceną stanu technicznego budynku oraz audytem energetycznym przewidziano następujący 

zakres robót budowlanych: 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  

- docieplenie stropodachu  

Prace remontowe i naprawcze w tym:  

- usprawnienie wentylacji poprzez montaż nasad kominowych 

- wymiana zadaszeń nad wejściami do budynku  

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich z remontem kominów  

- rozbiórka i ponowne ułożenie opaski przy budynku przy wykonywaniu docieplenia cokołu 

- roboty wykończeniowe  

- uporządkowanie terenu   
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Branża elektryczna  

- wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych zintegrowanych na energooszczędne  

- wykonanie otoku dla instalacji odgromowej 

Branża sanitarna:  

- wymiana instalacji grzewczej w tym jej modernizacja  

Prace budowlane wykonać wg projektów branżowych. 

wykonać wg projektów branżowych. 

6.2. Charakterystyka szczegółowa zasadniczych robót budowlanych 

6.2.1. Roboty dociepleniowe ścian  

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych budynku należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 

 - zdemontować podokienniki zewnętrzne, 

 - zdemontować wszelkie obróbki blacharskie, 

 - zdemontować tablice, urządzenia, kraty itp.  

 - zdemontować istniejącą opaskę wokół ścian budynku. 

6.2.1.1. Ściany zewnętrzne budynku poniżej cokołu 

6.2.1.2. Ściany zewnętrzne budynku poniżej terenu – docieplenie ścian fundamentowych 

Przygotowanie podłoża:  

- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podłoża do montażu styropianu, 

- przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać prace tj jak: opłukanie istniejących tynków, 

skucie głuchych i odspojonych tynków, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem 

grzybobójczym. 

W ramach poprawienia efektywności energetycznej budynku przewidziano ocieplenie ścian fundamentowych 

zagłębionych w gruncie wykonać w bezspoinowym systemie ocieplenia BSO przy zastosowaniu styrodur XPS 300 o λ=0,032 

W/mK, gr. 8 cm.  Ściany zewnętrzne poniżej gruntu należy odkopać do poziomu około 100cm, następnie wyczyścić przy 

pomocy szczotek stalowych ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą cementową. Na wyrównaną powierzchnię nałożyć masę 

dwuskładnikową jako izolację przeciwwodną. Płyty styropianowe kleić do ścian budynku od ław fundamentowych do 

poziomu terenu.  Naroża wzmocnić narożnikami aluminiowymi z siatką, a całą powierzchnię zabezpieczyć warstwą zbrojącą 

zatopioną w warstwie zaprawy klejowej z siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 140g/m2. Do wysokości gruntu 

styropian zabezpieczyć folią kubełkową. Po wykonaniu izolacji całość wykopów zasypać piaskiem z zagęszczeniem 

warstwami co 20 cm. Po wykonanych pracach należy odtworzyć istniejącą opaskę betonową.  

 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania: 

- wymiary płyt 50x100cm 

- powierzchnia płyt: szorstka, po krojeniu z bloków profilowana 

- krawędzie płyt: ostre, bez wyszczerbień 

- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do ścian budynku o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 0,3 MPa 

i przyczepności do styropianu nie mniejszej niż 0,1 MPa 

- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2 

- klej do siatki – warstwa kleju nałożona na styropian powinna wynosić min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie może 

być widoczna 

- listwy narożne – kątowe aluminiowe z wklejoną fabrycznie siatką z włókna szklanego 
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- folia kubełkowa – gramatura min. 140g/m2 

- zastosowany system musi posiadać klasyfikację – NRO  

Wszystkie prace związane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny być prowadzone 

zgodnie z instrukcjami technologicznymi wybranego producenta materiału oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej 

i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia 

stosowania w budownictwie oraz oceny PZH. Prace prowadzić w temp. Nie niżej niż +5 i nie wyższej niż +25. Wilgotność 

powietrza nie powinna przekraczać 80 %. 

6.2.1.3. Ściany zewnętrzne budynku powyżej terenu 

Przygotowanie podłoża:  

- odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni podłoża do montażu styropianu, 

- przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać prace tj jak: opłukanie istniejących tynków, skucie 

głuchych i odspojonych tynków, zdezynfekowanie elewacji przez dwukrotny natrysk preparatem grzybobójczym. 

W oparciu o przepisy zastosowano styropian EPS 70-032 gr. 14 cm λ=0,032 W/mK.  

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokonać uzupełnienia ubytków i wyrównanie powierzchni, 

oczyszczenie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniający, a następnie przyklejenie na styk płyt styropianowych gr. 14 

cm (do dodatkowego mocowania styropianu do ścian należy zastosować łączniki rozporowe z trzpieniem plastikowym 

z łbem z poliamidu udaroodpornego), zatopienie warstwy zbrojonej z siatki z włókna szklanego, nałożenie warstwy 

gruntującej podtynkowej a następnie warstwy tynkarskiej z tynku mineralnego  oraz pomalowanie farbą silikonową. Ściany 

nad poziomem gruntu +30cm zakończyć dekoracyjną masą tynkarską jako tynk silikonowo żywiczny (marmolit). 

Uwaga: do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych stosować płyty styropianowe gr. 3 cm. W przypadku braku możliwości 

docieplenia ościeży styropianem gr. 3 cm należy podkuć tynk, a w przypadku, gdy po podkuciu tynku, styropian o gr. 3 cm 

nie zmieści się, należy zastosować styropian o mniejszej grubości (2 lub 1 cm). W przypadku styropianu gr 2 lub 1 cm 

zastosować styropian twardy EPS 100.  

  Przy drzwiach wejściowych do budynku zaleca się ze względów estetycznych użycie listwy wykończeniowej. Do 

wysokości 2 m p.p.t. zastosować podwójną warstwę z siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowo - szpachlowej. 

Wszystkie istniejące występy na ścianach osłonowych zniwelować za pomocą projektowanej warstwy styropianu – 

w miejscach występów zastosować styropian o zmniejszonej grubości. 

Płyty styropianowe powinny spełniać wymagania: 

- wymiary płyt 50x100cm 

- powierzchnia płyt: szorstka, po krojeniu z bloków profilowana 

- krawędzie płyt: ostre, bez wyszczerbień 

- zaprawa klejowa do przyklejenia styropianu do ścian budynku o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 0,3 MPa 

i przyczepności do styropianu nie mniejszej niż 0,1 MPa  

- siatka, odporna alkalicznie, 145 gm/2 

- klej do siatki – warstwa kleju nałożona na styropian powinna wynosić min. 1.6mm, siatka zatopiona w kleju nie może 

być widoczna 

6.2.2. Roboty dociepleniowe stropodachu  

Przed przystąpieniem do docieplenia należy wykonać ściany attykowe elewacji szytowych oraz wschodniej z betonu 

komórkowego gr. 24cm. Ocieplenie dachu wykonać przy zastosowaniu styropapy EPS 100 036, jako materiału izolacyjnego 

λ=0,036 W/mK. gr. 22 cm w której skład wchodzą płyty styropianowe EPS jednostronnie lub dwustronnie oklejone papą 

podkładową typu PV 60  
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Przygotowanie podłoża:  

- usunięcie zanieczyszczeń i nierówności starego pokrycia dachowego, 

- zagruntowanie starego pokrycia roztworem bitumicznym. 

Wykonanie: 

Należy odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki. W przypadku styropapy dachowej jednostronnej należy dobrać 

odpowiedni klej i lepiki niereagujące ze styropianem. Klej należy nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na 

oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej 

siły ssącej wiatru), następnie na to należy układać płytę oraz dociskać, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni. 

Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne. Ułożone 

pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia termozgrzewalną papą nawierzchniową. 

6.2.3. Stolarka okienna i drzwiowa  

 wymiana stolarki okiennej - demontaż istniejących wyeksploatowanych okien oraz wymiana na okna PVC 

z szybą zespoloną, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna 

U≤0,9 W/(m2K), o tych samych podziałach w kolorze białym (zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rysunkiem elewacji). 

Zestawienie projektowanej stolarki okiennej – zgodnie z rys. 

Uwagi: 

1. Przed przystapieniem do zamówienia stolarki, wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych wymiarów okien i drzwi 

z rzeczywistym ich obmiarem. Podane wymiary w dokumentacji służa jedynie na potrzeby oszacowania ceny ofertowej i nie 

mogą być brane pod uwage przy wykonaniu montażu.  

2. Projektowane okna wyposażyć w klamki  

 - Okna montować na kotwy systemowe uszczelnieniem z pianki poliuretanowej  

 - Wysokość profliu okiennego min. 68mm, grubość min, 2.5mm 

 stolarka drzwiowa - demontaż istniejących wyeksploatowanych drzwi, wymiana starej stolarki drzwiowej - na PCV 

i bram garażowych  na stalowe z wkładem z poliuretan o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=1,3 

W/m2K  

- Zestawienie projektowanej stolarki – zgodnie z rys. 

6.2.4. Wymiana obróbek blacharskich 

W ramach termomodernizacji budynku przewiduje się wymianę istniejących obróbek blacharskich na dachu 

budynku tj. pasów pod i nadrynnowych  oraz wykonanie obróbek blacharskich nowych attyk. W ramach prac należy 

wykonać: 

 rynny główne Ø 150 mm, rury spustowe Ø 120 mm z blachy stalowej, ocynkowanej,  

o gr. min. 0,55mm w obrębie ścian zewnętrznych budynku, 

 wszelkie obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, o gr. min. 0,55mm, 

 podokienniki zewnętrzne - z blachy stalowej powlekanej w kolorze dopasowanym do kolorystyki elewacji wysunięte 

5 cm poza lico ściany, gr. 0,7mm  

 Pasy podrynnowe oraz obróbki blacharskie attyk łączone na rąbek stojący. Pod obróbkami blacharskimi (pasy pod 

i nadrynnowe oraz obróbki blacharskie attyk) umieścić zakład z papy modyfikowanej podkładowej SBS parametry 

techniczne:  

- gramatura osnowy ( włóknina poliestrowa ) 200 [g/m2];  

- zaw. asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000 [g/m2]  

- grubość min. 4,6 mm - giętkość w obniożonych temp. (-) 25 [ᵒC]  

 

Gzymsy i ściany budynku oczyścić z poluzowanych części, a ich brakujące fragmenty uzupełnić zaprawą naprawczą.  
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6.2.5. Parapety 

Parapety zewnętrzne stalowe o gr. min. 0,55mm o kolorze dostosowanym do kolorystyki budynku. 

6.2.6. Remont kominów 

Dla istniejących kominów zakłada się następujące prace: 

- kominy istniejące należy nadmurować do odpowiedniej wysokości ponad połacią dachu  

- istniejący, odspojony lub uszkodzony tynk należy skuć i dokonać jego napraw poprzez uzupełnienie tynkiem 

cementowo-wapiennym, 

- wyrównane i przygotowane podłoże ocieplić styropianem gr. 4cm oraz okleić siatką wzmacniającą z włókna 

szklanego, 

- zewnętrzna warstwa wykończeniowa - tynki mineralne malowane emulsyjną zgodnie z kolorystyką elewacji, 

- na komnach wykonać nowe czapki kominowe gr. 7cm, beton C12/15 

- czapki kominowe pokryć blachą ocynkowaną 

6.2.7. Wentylacja 

 Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach WC usprawniona przez montaż wentylatorów łazienkowych.  

W pomieszczeniach łazienek (Pomieszczenie 5, 6) przewidziano wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy o przekroju 

Ø 150 i zamontowanie na dachu wywietrzaków dachowych o śr.150 mm – turbowent (zgodnie z częścią rysunkową). 

6.2.8. Wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku  

Istniejące zadaszenie wejścia głównego w postaci zadaszenia stalowego z pokryciem z poliwęglanu przeznaczone 

do demontażu. Konstrukcja nowoprojektowanego zadaszenia nad wejściami do budynku ze szkła hartowanego 

mocowanego do profili stalowych o wymiarach zewnętrznych 1,20x1,50m, kotwiona w ścianie konstrukcyjnej budynku 

zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.  

6.2.9. Opaska wokół budynku 

Należy wykonać rozebrać istniejącą opaskę z kostki brukowej w celu wykonania termoizolacji oraz izolacji 

przeciwwodnej. Po wykonaniu izolacji termicznej oraz towarzyszących robót należy ponowne ułożyć odzyskaną kostkę. 

Projektowaną opaskę układać na podsypce cementowo – piaskowej, ze spadkiem min. 3% od budynku. 

6.2.10. Prace remontowe i towarzyszące 

Naprawa i reprofilacja wszystkich uszkodzonych żelbetowych elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych 

należy wykonać w oparciu o rozwiązanie i materiały systemowe posiadające aprobaty techniczne (np. SIKA, STO, BAUMIT, 

DEITERMANN lub inne o podobnych parametrach technicznych) - usunięcie luźnych uszkodzonych i skorodowanych 

fragmentów betonu, oczyszczenie podłoża i odsłoniętych elementów zbrojenia, nałożenie warstwy antykorozyjnej, warstwy 

szczepnej, uzupełnienie ubytków betonu i nałożenie warstwy wykończeniowej. 

6.2.11. Opis projektowanej kolorystyki  

Kolorystyka elewacji w kolorze białym RAL 9016, jasnym szarym RAL 7040, zgodnie z częścią graficzną. 

Zastosowany wzornik służył jedynie do określenia kolorów. W obrębie elewacji przewidziano opaski okienne 3,5x12cm 

zgodnie z rysunkiem. Ościeże okienne przylegające do przestrzeni międzyokiennych malowanych w kolorze szarym (RAL 

7040), również w tych samych kolorach RAL, natomiast w kolorze (RAL 9016) również w tym samym kolorze RAL (RAL 

9016)Dopuszcza się stosowanie wszystkich producentów systemu ociepleniowych znajdujących się na rynku polskim. 

Zastosowane kolory powinny być jak najbardziej zbliżone do zaprojektowanej kolorystyki budynku wg rysunków elewacji. 

7. Instalacje elektryczne 

- wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych zintegrowanych na energooszczędne  

- wykonanie otoku dla instalacji odgromowej 

 Szczegółowy zakres prac – wykonać wg. projektu branżowego.  
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8. Instalacje sanitarne  

W ramach przewidzianej termomodernizacji przewiduje się wymianę instalacji grzewczej w całym budynku 

z wymianą grzejników. Ponadto projektuję się zamontowanie wentylatorów elektrycznych oraz  zamontowanie wywietrzaków 

dachowych typu turbowent.  

Szczegółowy zakres prac – wykonać wg. projektu branżowego.  

9. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych jest dostępny bezpośrednio z poziomu terenu. Na 

grzejnikach w projekcie uwzględniono zawory termostatyczne, które pozwolą na obniżenie wysiłku fizycznego, prostą 

intuicyjną obsługę. Istniejące włączniki są duże oraz zlokalizowane na odpowiedniej wysokości. Instrukcje dotyczące 

użytkowania poszczególnych instalacji będą umieszczone w miejscach doświetlonych, a instrukcje będą pisane dużą, 

wyraźną czcionką o właściwych kolorach.  

10. Ochrona przeciwpożarowa 

 Istniejący obiekt, objęty opracowaniem, mieści się w grupie budynków niskich (N) i z uwagi na przeznaczenie 

i sposób użytkowania (budynek administracyjny z częścią socjalno-warsztatowo) jest sklasyfikowany jako ZL III. 

  Dla tego typu obiektu została określona przepisami wymagana klasa "D" odporności ogniowej. Elementy budynku 

takie jak konstrukcja nośna, konstrukcja dachu, stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przekrycie dachu są zgodne 

z wymaganymi parametrami odporności ogniowej elementów dla klasy "D". 

 Remont i docieplenie budynku obejmuje jedynie obudowę obiektu (wszystkie elementy). Nie przewiduje się robót 

budowlanych takich jak zmiana sposobu użytkowania czy zmiana kierunku ewakuacji. Zagadnienia ochrony 

przeciwpożarowej dotyczące wnętrza obiektów oraz zagospodarowania terenu nie są objęte opracowaniem. W związku 

z projektowanymi pracami dociepleniowymi przyjmuje się zastosowanie kompleksowego systemu docieplenia budynków 

metodą „lekką-mokrą” posiadającego aktualną aprobatę techniczną ITB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- zastosowanie do ocieplenia ścian obiektu atestowanego styropianu NRO, 

- zastosowanie atestowanych rur ochronnych dla pionów instalacji odgromowej prowadzonych w warstwie izolacji termicznej 

ścian. 

11.  UWAGI KOŃCOWE 

 Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Stosować wytyczne i zalecenia producentów materiałów budowlanych i całych systemów.   

Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem aprobaty 

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia. 

 W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z projektantem lub doradcami technicznymi poszczególnych 

systemów. 
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