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Oferta na wykonanie dokumentacji.
Umowa na prace projektowe nr U/4/2017 z dn. 25.05.2017 r.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Sokółki znak: GR.6733.12.2017 z dn. 13.09.2017 r.
5.
Postanowienie Starosty Sokólskiego ZNAK: GKN-II.6123.220.2017.AK z dnia
16.08.2017r.
6. Mapa ewidencji gruntów.
7. Podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500.
8. Inwentaryzacja budowlana do celów projektowych.
9. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.
10. Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r. poz. 1332).
11. Uprawnienia projektantów.
12. Przynależność projektantów do izb projektowania.
III. DANE LICZBOWE
1. Powierzchnia terenu inwestycji :

9.000,00 m2

2. Pow. zabudowy budynków objętych opracowaniem
Budynek szkoły
2
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Budynek projektowany (rozbudowa)

214,28m2

3. Powierzchnia netto /w tym użytkowa/opracowania
Budynek szkoły
Budynek projektowany (rozbudowa)
4. Kubatura budynków objętych opracowaniem
Budynek szkoły
Budynek projektowany (rozbudowa)

316,40 m2
179,98 m2
181,09m2
3.347,407 m3
3.346,15 m3
1.257 m3

IV. BILANS TERENU
Powierzchnia terenu inwestycji - łącznie:
Pow. zabudowy
powierzchnia zabudowy istn. Bud. Szkoły
powierzchnia zabudowy rozbudowy
powierzchnia zabudowy budynku stołówki
powierzchnia zabudowy bud. Gosp
Pow. dojść
Drogi i dojazdy
Powierzchnia zieleni na gruncie rodzimym
= Powierzchnia biologicznie czynna

9.000,00 m2
836,42 m2
386,09m2
214,28m2
122,50m2
113,55M2
554,95 m2
893,29 m2
6.715,34 m2

100,00 %
9,29 %

6,17 %
9,93 %
74,61%

V. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH
Liczba miejsc postojowych
W tym miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych

razem 7 m.p.
1 m.p.

VI. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres planowanej inwestycji obejmuje nieruchomość w miejscowości Janowszczyzna pod
numerem 42 w gminie Sokółka, województwo Podlaskie na działce o numerze ewidencji
geodezyjnej gruntu 79/2, obręb 0015 Janowszczyzna.
Na działce znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły, jednokondygnacyjny budynek
stołówki, istniejąca infrastruktura techniczna, szata roślinna w postaci zieleni wysokiej i
niskiej. W pobliżu występują drogi ziemne.
Nieruchomość klasyfikowana jest geodezyjnie jako BR IVa i R IVa.
Teren inwestycji zlokalizowany jest z dostępem do drogi powiatowej na działce nr 172 od
północno-zachodniej części działki.
Działka pod inwestycję posiada kształt prostokąta o orientacji północny zachód –
południowy wschód ze spadkiem w kierunku zaplecza działki o rzędnych 149,90 – 153,15
przy wjeździe na działkę.
Najbliższe otoczenie terenu stanowi zabudowa siedliskowa związana z produkcją rolną,
od strony zachodniej znajduje się nieużytkowany dom drewniany jednorodzinny w
odległości około 60 m na działce nr 77/6.
WARUNKI Z DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
Zgodnie z tekstem i rysunkiem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Burmistrza Sokółki znak: GR.6733.12.2017 z dn. 13.09.2017 r.
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dla inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie wraz z
wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej (działki nr 172), parkingów, dojść, dojazdów oraz
zieleni urządzonej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o nr ewid.:
79/2, położonym w miejscowości Janowszczyzna (obręb ewid. Nr 15 Janowszczyzna),
gmina Sokółka.
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające
z przepisów odrębnych:
■ Powierzchnia zabudowy - maksymalnie 625,0m2;
■ Wysokość budynku - budynek o dwóch kondygnacjach, w części parterowy z poddaszem
gospodarczym i bez poddasza, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: wysokość od
terenu do okapu dachu — w granicach 4,5m - 8,0m, wysokość w kalenicy dachu — w
granicach 9,0 - 11,5m;
■ Rodzaj i geometria dachu — dach dwu i wielospadowy o kącie nachylenia połaci w
granicach 30° - 50°, w części forma płaska;
■ Kierunek głównej kalenicy dachu — kalenica równoległa lub prostopadła do drogi;
■ Szerokość elewacji frontowej — 46m z dopuszczeniem 20% tolerancji.
■ Linia zabudowy Ustala się linię zabudowy w odległości min. 11,0m od linii
rozgraniczającej drogi powiatowej, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentację geotechniczną odnośnie warunkow
gruntowo-wodnych opracowaną przez mgr Jana Datę, wrzesień 2017 r.
W badanym podłożu do głębokości 5 m zalegają następujące utwory:
a. Grunty antropogeniczne (nasypowe)
b. Grunty niespoiste (gruboziarniste)
c. Grunty mało spoiste i spoiste (drobnoziarniste)
d. Grunty organiczne
Na podstawie wykonanych badań stwierdza się naturalne, mineralne podłoże badanej
działki stanowią grunty mało spoiste i spoiste (drobnoziarniste) pozostające w stanie
twardoplastycznym oraz grunty niespoiste (gruboziarniste) pozostające w stanie od
luźnego do zagęszczonego.
Zwraca uwagę silne zaglinienie całego kompleksu gruntów, co świadczy o jego zwałowej
genezie i akumulacji w bliskim kontakcie z wytapiającym się lądolodem.
Do głębokości 5,0 m. stwierdzono obecność stałego poziomu wodonośnego.
Lustro wody ma charakter lustra napiętego i swobodnego, które w dniu badań
stabilizowało się na głębokości od 4,0 m. do 4,3 m. poniżej obecnego poziomu terenu .
Strefy sączeń i pojedynczych wycieków mają charakter zjawisk sezonowych, zależnych od
natężenie opadów i roztopów.
Fundamenty, pomieszczenia podziemne oraz ściany budynku należy trwale zabezpieczyć
przed podmakaniem i przemarzaniem oraz zalewaniem przez wody opadowe i gruntowe.
Z uwagi na wyraźny spadek powierzchni terenu działki jak słabą wodoprzepuszczalność
gruntów mało spoistych i spoistych występujących w podłożu, szczególną uwagę należy
zwrócić na system odprowadzania wód opadowych z powierzchni terenu i rynien.
Wody opadowe z rynien i dachów należy odprowadzać poza rozkop fundamentowy.
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).
VII. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI
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Planowana inwestycja polega na miejscowej przebudowie i rozbudowie Szkoły
Podstawowej w Janowszczyznie gmina Sokółka wraz z zagospodarowaniem terenu,
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym.
Budowa będzie miała miejsce na działce oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej
gruntu 79/2 obręb 0015.
Na działce znajduje się dwukondygnacyjny budynek szkoły, jednokondygnacyjny budynek
stołówki, istniejąca szata roślinna w postaci zieleni wysokiej i niskiej. W pobliżu występują
drogi ziemne.
Inwestycja powstanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje się teren niezagospodarowany
między istniejącymi budynkami szkoły podstawowej i stołówki.
Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na terenie własnej działki.
Budynek położony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie leży w
strefie ochronnej innych obiektów.
Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w
szczególności zgodnie z :
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.
z 18.09.2015 r. poz. 1422.



ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn.
06.07.2017 r. poz. 1332).



decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Sokółki znak: GR.6733.12.2017 z dn. 13.09.2017 r.

Obiekty spełniają warunki techniczne i wymagania wydane przez prawomocne jednostki.
Jednocześnie projekt porządkuje zabudowę oraz dodaje charakteru miejscu dzięki swojej
estetyce. Bryłę planowanej rozbudowy dostosowano do charakteru zabudowy otaczającej
oraz w zgodzie z oczekiwaniami Inwestora.
VIII. PROJEKTOWANE BUDYNKI
Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.
IX. URZĄDZENIA TECHNICZNE
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci i projektowanych
przyłączy na warunkach określonych przez dysponentów poszczególnych sieci.
X. ZIELEÑ
Teren pokryty jest zielenią zagospodarowaną w postaci traw i pojedynczych niewielkich
samosiewek.
W wyborze roślin projektowanych należy kierować się ich odpornością na warunki
atmosferyczne (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), mrozoodpornością, małymi
wymaganiami glebowymi. Dobrać rośliny nie wymagające szczególnej pielęgnacji i łatwe w
utrzymaniu, a także izolacyjną od sąsiadujących nieruchomości.
XI. KOMUNIKACJA
W ramach projektowanego zakresu projektowane są miejsce parkingowe oraz dojście z
dojazdem do budynków.
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Projektowane nawierzchnie:
Dojazdy - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / szara o grubości 8 cm.
Chodniki – kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / kolorowa o grubości 6 cm.
XII. MAŁA ARCHITEKTURA
Ogrodzenie
Przyjmuje się ogrodzenie z kształtowników o konstrukcji stalowej ocynkowanej gr 4 mm
systemowe typu panelowego o kwadratowych prętach pionowych w przęsłach o wysokości
180 cm. Ze słupkami kwadratowymi wyposażonymi w kapturek i specjalną listwę do
montażu.
Od strony dojazdu projektuje się furtkę oraz bramę wjazdową przesuwaną na pilota z
zasilaniem elektrycznym.
Śmietniki
Zaprojektowano osłony śmietnikowe na zamknięte pojemniki na nieczystości stałe przy
wjeździe na działkę w konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych powlekanych z
daszkiem z dachówki jak zadaszenie budynków.
Fundamenty
Fundamenty pod ogrodzenie i bramy wylewane z betonu B-20 z dodatkami
mrozoodpornymi i wodoszczelnymi.
Ławki
Ławki na podstawie betonowej malowanej w kolorze grafitowym. Siedzisko wykonane z
drewna iglastego lakierowanego w kolorze orzech. Wzmocnienie siedziska i oparcia – stal
lakierowana na kolor grafitowy. Mocowanie do podłoża przez zabetonowanie elementów
kotwiących.
Kosz na śmieci
Obudowa kosza z betonu i stali lakierowanej. Kosz wolnostojący z możliwością
zamontowania. Kolorystyka – grafit. Pojemność 70l.
Stojak na rowery
Stojak na rowery ze stali lakierowanej, mocowany do podłoża przez zabetonowanie
elementów kotwiących. Kolor grafitowy. Wysokość 80cm, długość 100cm
XIII. WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sąsiednie.
Obiekty wyposażone są w niezbędne przyłącza infrastruktury technicznej. Ścieki
doprowadzone są do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.
Śmieci gromadzone są w zamkniętym pojemniku na śmietniku wewnętrznym na działce
Inwestora i okresowo wywożone na wysypisko śmieci. Odpady komunalne należy
gromadzić na terenie działki w pojemnikach, służących do czasowego gromadzenia
odpadów stałych, usytuowanych w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z
wymogami z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Budynki zasilane są w ciepło z własnej ekologicznej kotłowni na paliwo stałe - pelet, przez
co nie stwarzają negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Inwestycję należy realizować z zachowaniem wymogów ochrony środowiska zawartych w
obowiązujących przepisach, w tym między innymi w: - ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073, ze zm.), - ustawie z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121).
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XIV. OCHRONA PRAWNA
Projektowana inwestycja nie jest uciążliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie oraz nie
znajduje się w strefie ochronnej innych obiektów.
Teren położony jest poza obszarem objętym jakąkolwiek prawną formą ochrony przyrody,
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
XV. WARUNKI BHP
Pomieszczenia użytkowe mają wysokość minimalną – 3,00 m.
XVI. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Teren inwestycji oraz budynek przystosowany będzie do potrzeb osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych. Do obiektu osoby niepełnosprawne dostaną się bezpośrednio z
terenu po usunięciu barier architektonicznych zgodnie z powyższą dokumentacją od strony
wejścia, które zaprojektowano dostępne bezpośrednio z poziomu terenu, bezprogowo.
Wprowadzono toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażoną w
uchwyty i poręcze uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych.
Zapewnia się na projektowanym parkingu 1 miejsce parkingowe umożliwiające parkowanie
osobom niepełnosprawnym.
XVII. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Teren zamierzenia budowlanego znajduje się poza granicami terenu górniczego i
wpływem eksploatacji górniczej na działkę.
XVIII. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i zabytków oraz dóbr kultury współcz.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obrębem ochrony konserwatorskiej i nie obejmuje
terenu wpisanego do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.
XIX.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach terenu inwestycji.
Inwestycja nie leży w strefie ochronnej innych obiektów.
PODSTAWA PRAWNA :
1. Art. 20. 1. 1c) Do podstawowych obowiązków projektanta należy określenie obszaru
oddziaływania obiektu zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
dn. 29.11.2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2015 r. Poz. 1554).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z
18.09.2015 r. poz. 1422.
5. Linijka słońca na dzień 21 marca, 21 września, według literatury fachowej: „Słońce w
Architekturze” Mieczysława Twarowskiego wydanie IV, Arkady, Warszawa 1996,
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opiniowana przez kolegium Instytutu Urbanistyki i Architektury pod przewodnictwem
prof. Jerzego Hryniwieckiego.

XX.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Z analizy mapy geotermalnej wynika, że Województwo Podlaskie (a w szczególności okolice
Janowszczyzny) jest pozbawione znaczących zasobów energii geotermalnej. Teoretycznie
możliwe jest wykorzystanie energii geotermicznej, szczególnie jako źródło ciepła
niskotemperaturowego w układach pomp ciepła. W przypadku danej inwestycji niewielka
powierzchnia działki oraz znaczna ilość projektowanych doziemnych instalacji sanitarnych
oraz teletechnicznych uniemożliwiają wykorzystanie tego rodzaju energii odnawialnej.
Z analizy mapy prędkości wiatrów wynika, że Janowszczyzny leży w obszarze korzystnym z
punktu widzenia możliwości wykorzystania energii wiatrowej, ale lokalizacja szkoły jest
osłonięta wzgórzami i zielenią, co nałożyłoby na inwestora konieczność wykonania szeregu
analiz wpływu siłowni wiatrowych na otoczenie (m.in. analiza ornitologiczna, przyrodnicza,
hałasu oraz krajobrazowa). Także ograniczenia powierzchni działki pod planowaną
inwestycję wykluczają zastosowanie tego źródła energii odnawialnej.
W zakresie przedmiotowej inwestycji rozważano możliwość zastosowania kolektorów
słonecznych jako wspomagającego źródła energii cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na małą ilość dni słonecznych w
czasie trwania sezonu grzewczego nie jest celowe wykorzystanie energii z kolektorów
słonecznych dla potrzeb grzewczych.

Białystok, 31.10.2017 r.

Opracował :
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KATEGORIA OBIEKTU IX
I.

CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Inwestor :

Gmina SOKÓŁKA
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokółka

2. Jednostka projektowa :

Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11
15-422 Białystok

3. Zespół autorski :

II.

ul. Pratulińska 10/2
03-511 Warszawa

mgr inż. arch. Zenon Zabagło
upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93, członek DOIA nr DS-0850
mgr. inż. arch. Anna Biernacka

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Zgodnie z opisem technicznym opisu projektu zagospodarowania terenu na stronie nr 2.

III. DANE LICZBOWE
1. Powierzchnia terenu inwestycji :

9.000,00 m2

2. Pow. zabudowy budynków objętych opracowaniem
Budynek szkoły
Budynek projektowany (rozbudowa)

600,37 m2
386,09m2
214,28m2

3. Powierzchnia netto /w tym użytkowa/opracowania
Budynek szkoły
Budynek projektowany (rozbudowa)

316,40 m2
179,98 m2
181,09m2

5. Kubatura budynków objętych opracowaniem
Budynek szkoły
Budynek projektowany (rozbudowa)
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4. Kubatura budynków objętych opracowaniem
Budynek szkoły
Budynek projektowany (rozbudowa)

3.347,407 m3
3.346,15 m3
1.257 m3

IV. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY
Istniejący budynek Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie jest budynkiem wolnostojącym,
dwukondygnacyjnym przeznaczonym na funkcje oświaty, został wykonany w technologii
tradycyjnej. Ściany murowane, stropy ceramiczne gęstożebrowe, więźba dachowa
drewniana.
Budynek
stołówki
zlokalizowany
jest
obok
istniejącego
budynku
szkoły.
Jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, pokryty blachą
płaską.
Fundamenty
Na podstawie dokonanych oględzin istniejącej szkoły i stołówki, stwierdza się fundamenty
murowane, ich stan fundamentów jest zadowalający. Jednak z uwagi na brak możliwości
dostępu do fundamentów dokładny stan fundamentów należy dokładnie ocenić w
momencie rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku wątpliwości co do stanu
fundamentów należy powiadomić biuro projektowe.
Ściany zewnętrzne
Zewnętrzne mury nośne z cegły ceramicznej pełnej, ich stan techniczny jest dobry o
stopniu zużycia ok. 15%. Nie stwierdzono podczas oględzin ubytków, pęknięć czy też
zarysowań. Drobne zarysowania o kształcie „pajęczyn” na tynkach zewnętrznych są
wynikiem działania czynników atmosferycznych. Cegła murów jest twarda, bez zwietrzelin.
Ściany wewnętrzne
Wewnętrzne mury z cegły ceramicznej, ich stan ścian jest zadowalający/średni,
Stwierdzono występowanie licznych zarysowań ścian. Główną przyczyną jest okres
użytkowania obiektu.
Na podstawie ekspertyzy technicznej /stanowiącej integralną część powyższej
dokumentacji projektowej/ autorstwa: mgr inż. Urszula Gajewska inż. Janusz Jancewicz
określa się stan techniczny istniejących obiektów jako zadowalający i stwierdza się iż
nowoprojektowana przebudowa i rozbudowa szkoły nie powoduje zagrożeń dla
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania istniejącego budynku, ani też
nie obniża przydatności do użytkowania. W związku z powyższym dopuszcza się do
budowy nowoprojektowanego budynku zgodnie z paragrafem 204 pkt.5 Dz. U.2015.0.1422
tj.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
I.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Zakres prac budowlano-remontowych planowanych do wykonania w Szkole Podstawowej
w Janowszczyźnie pod numerem 42 obejmuje przebudowę na parterze istniejącego
dwukondygnacyjnego budynku szkoły wraz z jednokondygnacyjną stołówką.
Projektowana rozbudowa jest budynkiem użyteczności publicznej - jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Konstrukcja budynku zaprojektowana w technologii tradycyjnej,
ściany murowane z pustaków ceramicznych , strop monolityczne żelbetowy. Dach nad
pracowniami zaprojektowano jako dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowokleszczowej oparty bezpośrednio na stropie żelbetowym i na ściance kolankowej. Nad
komunikację zaprojektowano żelbetowy stropodach płaski.
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Przebudowa :
Hol główny istniejącego budynku szkoły - wymiana podłogi drewnianej pokrytej wykładziną
PCV na betonową pokrytą wykładziną spełniającą warunki do prowadzenie zajęć
wychowania fizycznego. Wyrównanie i tynkowanie powierzchni ścian. Malowanie ścian
oraz sufitu.
Rozbiórka, umiejscowionego w obrębie holu głównego, pomieszczenia przeznaczonego
na toalety — ściany murowane z cegły, 4 kabiny, posadzka oraz ściany z wewnątrz
pokryte płytkami ceramicznymi.
Wykonanie otworu drzwiowego spełniającego warunki przejścia do korytarza
prowadzącego przez klasę do łącznika.
Sala nr l —adaptacja na korytarz oraz toalety. Wykonanie ściany oddzielającej
pomieszczenia toalet i korytarza. Budowa toalety dla dziewczynek — 2 kabiny, chłopców
— 2 kabiny, personelu - 1 kabina, dla niepełnosprawnych - 1 kabina. Wszystkie ściany
wewnętrzne oraz posadzki w toaletach wyłożone płytkami ceramicznymi; wykonanie
niezbędnych instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i wentylacyjnych.
Tynkowanie, malowanie ścian korytarza, wykonanie posadzki spełniającej warunki ciągu
komunikacyjnego.
Wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku spełniającego warunki
przejścia do łącznika.
Rozbudowa :
Budowa łącznika między istniejącym budynkiem szkoły a nowym budynkiem
przeznaczonym na dwa oddziały przedszkola dla maksymalnie 25 dzieci zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie
wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone
oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej
albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału
przedszkolnego
lub
oddziałów
przedszkolnych
zorganizowanych
w
szkole
podstawowej(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017r., poz.1642), §5 rozporządzenia.
Łącznie w obiekcie po dokonanej rozbudowie będzie mogło przebywać
około w poziomie parteru oraz hall wejściowy pełniącego jednocześnie funkcję wejścia
głównego do szkoły i połączenia ze stołówką. Wykonanie wiatrołapu oraz schodów.
Oddziały przedszkolne z pełnymi zapleczami sanitarnymi oraz korytarzem z
możliwością przeznaczenia na szatnie uczniowskie. Z pomieszczeń sal dydaktycznych
zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne.
Rozbudowa jako budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, murowany, dach
dwuspadowy, zaplecza wyposażone w instalację wodno- kanalizacyjną; instalacja
elektryczna, odgromowa, wentylacja grawitacyjna, korytarz spełniający funkcję przejścia
ze starego budynku do budynku stołówki i kuchni.
Łącznik między nowym budynkiem a stołówką - ma zapewniać swobodne i bezpieczne
przemieszczanie się użytkowników.
Dodatkowe wyjścia na zewnątrz ze względu na zapewnienie wejścia do części ogrodowej
założenia szkoły.
Projektuje się także wewnętrzną drogę dojazdową, która jednocześnie spełni zadanie
drogi pożarowej wraz z układem komunikacyjnym.
II.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
a) Przygotowanie terenu pod rozbiórkę obiektu.
b) Rozbiórka schodów wejściowych do stołówki.
c) Uporządkowanie terenu po rozbiórce obiektu.
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Rozbiórka ścian i drzwi wraz z armaturą w istniejących toaletach.
Demontaż stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w przebudowanej części.
Rozbiórka ścian podokiennych przy przejściu do rozbudowy.
Rozbiórka istniejącej warstw posadzkowych w budynku.
Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
Rozbiórka miejscowo ścian.
Rozbiórka posadzek.
Przebudowa instalacji wewnętrznych.
W trakcie przebudowy usunąć wszystkie istniejące obudowy instalacji. W
szczególności dotyczy to w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci – oraz w celu
odsłonięcia powierzchni ścian i określenia stopnia zawilgocenia.
m) Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki obiektu.
n) Utylizacja wyrobów budowlanych uzyskanych z rozbiórki obiektu.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

III. DANE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
1.

WYKOPY
Projektowany budynek kwalifikuje się do II kategorii geotechnicznej bezpieczeństwa
obiektu budowlanego.
W czasie wykonywania wykopów do wykonania izolacji ścian fundamentowych należy
przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznięciem podłoża fundamentów, zalaniem wykopu fundamentowego przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

2.

FUNDAMENTY
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych.
Projektuje się ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stalą
B500SP jako monolityczne, o grubości h=0,40–0,50m na poziomie posadowienia – co
najmniej 120 cm poniżej przyległego terenu
Z fundamentów należy wypuścić zbrojenie łącznikowe dla trzpieni żelbetowych.
Minimalne otulenie zbrojenia od dołu 5cm. Zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 50cm.
Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu kl. C8/10 (B10)
MPa o grubości 10cm.

3.

PODBICIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
Ze względu na posadowienie projektowanej ściany obok istniejącej ściany budynku
wskazane jest podbicie istniejącego fundamentu przy osi E i posadowienie projektowanej
ściany na wspólnej ławie fundamentowej.
Jeżeli poziom posadowienia okażę się wyższy, należy wyrównać poziom posadowienia
betonem ekspansywnym niezbrojonym, tak aby została zachowana głębokość
przemarzania wynosząca -1,2 m.
Rzeczywistą wielkość i posadowienie istniejących ław fundamentowych należy ustalić
podczas wykonywania odkrywek w czasie trwania budowy /w projekcie zakłada się
podbicie na głębokość 50 cm.
Dopuszczalne jest prowadzenie robót odcinakami o długości 0,8-1,2m. Podbijanie
fundamentów wykonać odcinkami szerokości 1,0m. Z poprzecznych otwartych wykopów
należy wybrać grunt spod istniejącego fundamentu, a następnie wykonać na odcinku
podkopu nowe fundamenty, jak również ścianę uzupełniającą jako podporę istniejącego
fundamentu.
Podbicie jednej ściany można wykonywać równocześnie na kilku odcinkach z
zachowaniem odległości pomiędzy odcinkami roboczymi min.3,0m.
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Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład betonowy B7.5
gr. 10 cm. Nie wolno wyrównywać dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku
przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek należy wypełnić betonem
stykającym się z gruntem rodzimym.
Na wilgotnym podkładzie należy wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji anionowej,
która wypiera cząsteczki wody i penetruje w głąb betonu stanowiąc podłoże (po ok. 3
godzinach) dla warstwy izolacyjnej, wykonanej także z dyspersyjnej powłoki asfaltowej o
gr. 2mm. Po odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na działanie
wody zewnętrznej z mieszanki betonowej.
Istniejące fundamenty od spodu należy oczyścić, następnie połączyć je z
nowoprojektowaną ścianą fundamentową lub bezpośrednio z fundamentem(jeśli nie
zachodzi konieczność projektowania ściany, wynikająca z głębokości posadowienia
fundamentu). Połączenia dokonać poprzez zastosowanie przerwy roboczej ok 10cm,
wypełniając ją betonem ekspansywnym B20 z domieszką zaprawy cementowej
wodochronnej. Połączenia dokonać za pomocą kołkowania z zastosowaniem klinów
stalowych.
Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm większej od poziomu spodu
fundamentu istniejącego.
Wykopy zasypać gruntem pierwotnym i zagęścić do Id min.=0,98
W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej konstrukcji
ścian. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione nieprawidłowości w
pracy konstrukcji. Po podbiciu fundamentów należy naprawić ewentualne istniejące
pęknięcia ścian poprzez klamry stalowe oraz iniekcje.
Grunt w poziomie posadowienia ścian podbijanych należy zagęścić do Id=0,45 z wpisem
do dziennika budowy przez uprawnionego geotechnika sprawdzającego stan gruntu.
4.

ŚCIANY

a. Ściany fundamentowe
Ściany konstrukcyjne fundamentowe i cokołu murowane z bloczków betonowych o gr
25cm wg BN-86/674-12 o wymiarach b-1, b-2, b-4 z betonu B-20 na zaprawie cementowej
10 Mpa z dodatkiem uszczelniacza, ocieplone płytą do izolacji termicznych – z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) o grubości 12 cm na kleju poliuretanowym od zewnątrz z folią
kubełkową.
Część ściany wystającej ponad grunt wykończona płytkami gresowymi cokołowymi na
zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej klejonymi na płyty z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) na zaprawie klejowej na podwójnej siatce systemu B.S.O.
b. Ściany zewnętrzne, konstrukcyjne nadziemia
Ściana murowana z bloczka silikatowego N-25/500 o wymiarach 505x250x220 mm klasy
15 MPa wpust – wypust oraz bloczek silikatowy N-25 o wymiarach 255x250x220 mm klasy
15 MPa grupy I wg PN-EN 1996-1-1:2010,. Bloczki murować na zaprawie cementowowapiennej marki M-10 MPa.
Zewnętrzna warstwa ocieplenia ze styropianu samogasnącego, sezonowanego EPS 70 –
040 /stare oznaczenie PS-E FS15/, o gramaturze powyżej 15 kg/m3 o grubości 18 cm
klejona bezspoinowym systemem ocieplenia ścian /metodą lekką mokrą/.
c. Ściany wewnętrzne, konstrukcyjne nadziemia
Ściana murowana z bloczka silikatowego N-25/500 o wymiarach 505x250x220 mm klasy
15 MPa wpust – wypust drążony z kanałami elektrycznymi oraz bloczek silikatowy N-25 o
wymiarach 255x250x220 mm klasy 15 MPa grupy I wg PN-EN 1996-1-1:2010,. Bloczki
murować na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-10 MPa.
Ściany działowe
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Murowane z bloczków silikatowych klasy 15 MPa grubości 12 cm. Bloczki murować na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-5 MPa.
5.

OCIEPLENIE ŚCIAN
System bezspoinowej metody docieplania ścian
Budynek ociepla się systemem; metodą lekką ocieplenia budynków opisana w instrukcji
ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”.
Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu
elewacyjnego, w którym warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu, a warstwę
elewacyjną – tynk cienkowarstwowy wykonany na podkładzie z kleju do systemów
ociepleniowych zbrojonym tkaniną z włókna szklanego.
W skład systemu wchodzą następujące materiały:
d. uniwersalna zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych
e. płyty styropianowe samogasnące frazowane EPS 70-040 /dawniej PS-E FS 15/ o
grubości 18 cm
f. łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego z rdzeniem z tworzywa
sztucznego.
g. uniwersalna zaprawa klejowa do wtapiania siatki z włókna szklanego
h. siatka z włókna szklanego 145 g/m2 na wyższych kondygnacjach, w pasie parteru
proponuje się zastosowanie podwójnego zastosowania siatki z włókna szklanego 145
g/m2 w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
i. płyn gruntujący
j. cienkowarstwowy tynk - uziarnienie baranek 1,0 i 2,0 mm.
Wykonanie docieplenia
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być mocne, czyste wolne od kurzu i oleju, a złuszczające się powłoki
malarskie usunięte. Przy nierównościach większych +/- 1 cm należy zastosować zaprawę
wyrównującą w celu wyrównania podłoża.
Powierzchnię ściany otynkowaną lub nieotynkowaną należy oczyścić mechanicznie
(szczotki) lub zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Stare, silnie chłonące podłoża należy
zagruntować specjalnym środkiem gruntującym, zmniejszającym chłonność tego podłoża.
Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, klocki pod uchwyty rur spustowych
muszą być zamontowane przed rozpoczęciem robót ocieplających.
Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń obróbek
blacharskich od powierzchni elewacji, jak i ich odpowiednie wyprofilowanie umożliwiające
prawidłowe odprowadzenie wód opadowych.
Montaż listew cokołowych
Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć
ją linią poziomą.
Listwa startowa powinna być montowana zgodnie z linią rzeczywistego uskoku
oddzielajacego cokół przy użyciu min. pięciu łączników mechanicznych na 1 mb listwy.
Nierówności podłoża można skorygować podkładami dystansowymi. Na narożach
budynku listwę przycinamy pod kątem, zaginamy i montujemy złącze.
Fasadowe płyty styropianowe
Kolejna czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego. Jest nim
styropian samogasnący, sezonowany EPS 70-040 /dawniej PS-E FS 15/, o gramaturze
powyżej 15 kg/m³ zgodnie z Aprobatą Techniczną danego producenta oraz posiadające
Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.
Płyty styropianowe układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w cegiełkę.
Wymiar płyt 50x100 cm o grubości 16 cm jako frezowane. Docieplenie glifów otworów
okiennych i drzwiowych styropianem FS 15 gr. 3 cm.
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Klejenie zaprawą klejącą
Klej nakładamy na obrzeżu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz min. 3
placków w środku. Powierzchnie boczne płyt nie mogą być zabrudzone klejem. Grubość
kleju min 2cm, tak aby zapewnić przyczepność do podłoża.
Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwamy tak, by nie była widoczna
na stykach płyt. Zgodnie z instrukcją ITB szczeliny 3 mm i powyżej powinny być
wypełniane pianką nisko rozprężną.
Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający "wiązanie".
Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami odpowiednio je docinając.
Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i
drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny
wypełnionej materiałem trwale plastycznym np. silikonem lub specjalną taśmą plastyczną
spełniającą rolę dylatacji.
Mocowanie łącznikami mechanicznymi z rdzeniem z tworzywa sztucznego.
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych wykonujemy nie wcześniej niż po 24
godzinach od ich przyklejenia za pomocą łączników mechanicznych wkręcanych z
rdzeniem z tworzywa sztucznego w ilości 6 szt/m2.
Minimalna głębokość zakotwienia powinna wynosić nie mniej niż: w cegle kratówce 6-8
cm.
Wykonanie warstwy zaprawy zbrojącej z siatką
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej na powierzchni ścian należy
wtopić siatkę z włókna szklanego w glifach wszystkich otworach okiennych i drzwiowych,
naroża dodatkowo zazbroić listwą narożną z siatką
Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45 stopni, pasy
siatki z włókna szklanego o wymiarach 45 x 20 cm, gdyż w miejscach tych powstają
zwiększone naprężenia, które mogą powodować rysy.
silniej ściągamy zaprawę, by nie wystąpiły zgrubienia na tynku.
Jako warstwę zbrojącą na poziomie parteru stosować podwójne siatkowanie. Pozwoli to
na uniknięcie uszkodzeń mechanicznych.
Nałożenie płynu gruntującego
W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na suchą warstwę zbrojoną
nakładamy jednowarstwowo za pomocą wałka lub pędzla ławkowca płyn gruntujący pod
tynki cienkowarstwowe.
Wykonanie tynku cienkowarstwowego
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego (ale nie wcześniej niż po 24 godzinach) możemy
przystąpić do nakładania tynku. Zastosowano tynk o fakturze „baranek” 2,0mm oraz tynk
gładki. Jest to gotowa masa tynkarska barwiona w masie.
Uszczelnienie
W miejscu połączenia docieplenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża
okienne i drzwiowe, parapety, dachy, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny
wypełnionej materiałem trwale plastycznym np. silikonem, taśmą lub specjalną listwą
okienną systemu docieplenia.
Bonie
W projekcie elewacji przyjęto rozwiązanie równomiernych podziałów i odcięcia między
różnymi kolorami na elewacji; które należy wykonać z kształtowników systemowych z PCV
do wykonywania boni o szerokości 1 cm. Kształtownik o formie litery C z dwustronnym
kołnierzem do wtapiania w wyprawę tynkarską systemu ocieplenia ścian. Bonie malować
od wewnątrz farbą elewacyjną silikonową dwukrotnie zgodnie z rysunkiem elewacji.
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6.

NADPROŻA I PODCIĄGI
Belki i nadproża żelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą
B500SP oraz stalowe według projektu konstrukcji.

7.

WIEŃCE
Wieńce żelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP w sposób
ciągły. Zbrojenie wieńców łączyć na zakład min. 50cm. Należy pamiętać o zachowaniu
ciągłości i odpowiednim połączeniu w narożu.

8.

SŁUPY I TRZPIENIE
Trzpienie żelbetowe wykonać z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP. Trzpienie
należy połączyć ze ścianami murowanymi poprzez wykonanie w ścianach strzępi
pionowych szerokości min. 6cm.

9.

BELKI
Belki zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane razem z płytami stropowymi z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP.

10. STROPY
Stropy budynku projektuje się jako żelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) o grubości
wg wskazań na rysunkach, zbrojone dwukierunkowo stalą B500SP.
Nad słupami należy zastosować zbrojenie na przebicie w postaci układów systemowych
lub układów odpowiednio rozmieszczonych strzemion.
Kierunki oparcia płyt stropowych na schematach konstrukcyjnych. Strop oparto na
ścianach nośnych i belkach wylewanych łącznie ze stropem wspartych na ścianach,
słupach bądź trzpieniach żelbetowych.
11. DACH
a. Konstrukcja dachu
Dach zaprojektowano jako drewniany dwuspadowy płatwiowo-kleszczowy drewniany z
drewna klasy C24o kącie nachylenia 35 stopni /70 %/ oraz miejscowo płaski.
Krokwie co max 90 cm [8x18cm], kleszcze 2x8x18 z 3 przewiązkami co 150cm, murłata
[14x14cm], płatew [16x20cm], słupki [14x14cm].
Murłatę w wieńcu kotwić za pomocą kotew stalowych M16, w rozstawie co 150cm.
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby
dachowej należy dokładnie sprawdzić poprzeczne i podłużne wymiary budynku w
poziomie oparcia dachu.
Wyznaczenie elementów więźby dachowej wykonać w następujący sposób:
 wykreślić w naturalnej wielkości poszczególne elementy.
 po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach
konstrukcji więźby dachowej, należy wykonać próbny montaż w celu sprawdzenia
dokładności połączeń.
 mając sprawdzony w próbnym montażu, powtarzający się segment więźby dachowej,
można przystąpić do wyznaczania pozostałych elementów oraz wykonania w nich
zaciosów, wrębów i innych połączeń.
Przy montażu konstrukcji więźby dachowej - izolować 2x papą asfaltową na lepiku
elementy drewniane więźby od muru i stropu.
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Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych wykonać przez zaimpregnowanie
środkiem grzybobójczym, zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta, a następnie
powlec środkiem impregnującym, jako zabezpieczenie przeciwogniowe.
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej.
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej - stosować typowe łączniki metalowe ocynkowane do konstrukcji drewnianych.
b. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z wytłaczanej blachy w formie paneli z blachy stalowej ocynkowanej z
rąbkiem stojącym grubości 0,6 mm, blacha pokryta jest galwanicznymi powłokami
cynkowo-aluminiowymi, grunt epoksydowy (po stronie wierzchniej) i poliester (od spodu), z
wierzchu dachówki malowane są proszkowo.
Pod pokryciem i pod kontrłatami stosuje się wiatroizolację z folii o dużej
paroprzepuszczalności.
Obróbki dachowe, akcesoria kształtowników systemu pokrycia dachu z blachy powlekanej
z uszczelnieniem połączeń uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.
c. Wyposażenie dachu
Okna połaciowe wyłazowe o otworze wyjściowym minimum 80x80 cm. Na poddaszu
stosować schodki z balustradami do wejścia na dach w konstrukcji systemowej ze stali
ocynkowanej.
Ławy kominiarskie dachowe z elementów typowych ze stali powlekanej systemu pokrycia
dachu.
12. ODWODNIENIE DACHU
a. Rynny
Orynnowanie w systemie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0.6 mm o
przekroju kwadratowym 12,5x8,2 cm podwieszane na rynhakach co 60 cm.
b. Rury spustowe
Projektowane rury spustowe w systemie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubości 0.6 mm o przekroju kwadratowym 8x8 cm z uchwytami mocowanymi do ściany co
100cm na klockach dystansowych z drewna impregnowanego środkiem konserwującym i
ogniochronnym o grubości 15 cm i kotwionych do ściany.
Obróbki pasa podrynnowego i nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubości 0,55 mm.
13. STROPODACH
a. Konstrukcja dachu
Jako stropodach żelbetowy pogrążony niewentylowany z odwodnieniem wewnętrznym.
Krycie dachów papą termozgrzewalną.
Stropodach pełny pokryty papą, ocieplony wełną mineralną z ukształtowaniem spadku, np.
w systemie płyt spadkowych. Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej twardej o
grubości 25cm przyklejanych na zimno do paroizolacji klejem bitumicznym zgodnie z
systemem. Warstwa ze spadkiem z płyt klinowych z wełny mineralnej przyklejanych na
zimno do warstwy ocieplenia klejem bitumicznym.
Płyty z wełny mineralnej mocowane wraz z papą podkładową mechanicznie łącznikami do
konstrukcji stropu.
b. Pokrycie dachu
Miejscowo nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej papy
termozgrzewalnej SBS. Papa wierzchniego krycia z szarą posypką pod nią zgrzewana
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papa podkładowa. Papy wywijać na ściany na pełną wysokość z użyciem izoklinów w celu
łagodnego przejścia pokrycia.
c. Odwodnienie
Odwodnienie dachu poprzez system klinów spadkowych z wełny mineralnej do wpustów
dachowych systemowych, podgrzewanych, ocieplonych przez rurę spustową wewnętrzną.
14. PRZEPUSTY I OTWORY
Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach Stanu
Surowego, łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 25x25cm
lub Φ25cm są wykonywane przez Wykonawcę jako wiercone.
Za wyjątkiem szczególnych przypadków, elementy metalowe kotwione w betonie (taśmy
dylatacyjne i przerw roboczych itd..) są dostarczone i osadzone przez Wykonawcę zgodnie
z projektem i wytycznymi systemowymi.
15. WŁAZ NA PODDASZE
Na poddasze wprowadza się składane schody wysuwane wyłaz na poddasze o wymiarach
140x80cm i wysokości wysuwania dostosowanej do wymiarów obiektu. Klapę schodową
wyposażyć w izolację termiczną Uo = 0,9 W/m2K o EI 15.
W sufit wbudować właz ze schodami umożliwiający wejście na strych. Właz należy
zaizolować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi izolacji cieplnej. Od włazu należy
wyprowadzić pomost przełazowy do wszystkich stref wymagających przejścia ze stali
ocynkowanej w razie konserwacji lub awarii.
16. ZADASZENIE NAD WEJŚCIAMI
Zadaszenia w konstrukcji z profili stalowych zimno giętych zamkniętych ocynkowanych i
malowanych proszkowo. Słup stalowy o przekroju kwadratowym 100x100mm, płatew jako
profil stalowy o przekroju prostokątnym 200x100mm, pergole stalowe o przekroju
prostokątnym 250x60mm. Zadaszenie wejscia do budynku zwieńczone płytami HPL na
rotulach ze stali nierdzewnej szlachetnej /odpornych na warunki atmosferyczne/
mocowanych do stalowych pergoli.
17. WENTYLACJA I KOMINY
Wentylacja grawitacyjna i kominy murowane z pustaków silikatowych wentylacyjnych PW
o wymiarach : 250 x 240 x 220 mm o średnicy przewodu: ∅160 mm mrozoodpornych klasy
15 MPa na zaprawie cementowej 10 MPa. Na zewnątrz komin ocieplone wełną mineralną
grubości 10 cm i wykończone blachą stalową ocynkowaną powlekaną na rąbek stojący o
gr. 0,6 mm.
Kominy usztywnić narożnie kształtownikami stalowymi 50x50x5mm spawane z
przewiązkami 50x5 mm.
W pomieszczeniach wloty pionów wentylacyjnych montować jako kratki 14x21 cm na
poziomie 15 cm pod sufitem.
Na kominach wykonać czapę z betonu B-20 z dodatkiem uszczelniaczy, położona na
warstwie papy asfalt. Czapy należy kotwić do komina i izolować papą termozgrzewalną z
wykończeniem obróbką z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm.
Piony wentylacyjne zakończyć nasadami wentylacyjnymi zabezpieczającymi przed
ciągiem wstecznym n.p. typ Zefir firmy Universal na podstawach systemowych.
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18. IZOLACJE
a. Izolacja termiczna
Ściany
Ściana zewnętrzna ponad cokołem - płyty styropianowe samogasnące frazowane EPS 70040 /dawniej PS-E FS 15/ o grubości 18 cm.
Cokół i ściana fundamentowa
Lekka płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS o grubości 12 cm do gł. 120 cm
poniżej poziomu gruntu.
Dach
Poddasze dachu 2 spadowego projektuje się docieplenie dachu wełną mineralną miekką w
2 warstwach o łącznej grubości 30 cm.
Na stropodachu projektuje się wełnę mineralną twardą o grubości 30 cm z zastosowaniem
izoklinów do wyrobienia spadku dachu.
b. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja pionowa
Pionowa izolacja na cokołach od poziomu terenu do wysokości 30 cm ze szpachli
dyspersyjnej szlamowej do wykonania powłok wodochronnych i poniżej poziomu terenu
powłoka wodochronna typu bitumicznego z folią kubełkową.
Izolacja pozioma
W łazienkach i w warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubości 1,0
mm z wywinięciem 15 cm na ściany w łazienkach i połączona z zewnętrzną izolacją
pionową na posadzce parteru i na fundamentach.
Papa asfaltowa na lepiku pod murłatami.
Opaska cokołowa
Dookoła budynku projektuje się opaskę z kamieni ozdobnych osłoniętych opornikiem
betonowym na podsypce piaskowej z wyprofilowaniem spadku na zewnątrz 2%.
19. STOLARKA
Okna
Typowe, jednoramowe, obwiedniowe z tworzywa sztucznego o współczynniku przenikania
ciepła dla całego wyrobu U 1,1 W/m2K profile z PCV 7-komorowe w kolorze białym.
Pakiet szklany ze szkła bezbarwnego /2-szybowy ze szkła niskoemisyjnego Termo Float z
pustką wypełnioną argonem/ z zewnątrz szyba antywłamaniowa PA-4.
W oknach wprowadza się mikrowentylację w postaci systemowych nawiewników
higrosterowanych akustycznych EHA montowanych w górnej ramie okiennej, współczynnik
infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020. Stosuje się
nawiewniki zgodnie obliczeniami przyjętego systemu.
Drzwi
Drzwi wejściowe zewnętrzne wejściowe do budynku, indywidualne, w izolowanym
systemie stolarki aluminiowej z przekładką termiczną o współczynniku przenikania ciepła
dla całego wyrobu min U = 1,5 W/m2K. Przeszklenie dwuszybowe, szkło antywłamaniowe
PA-4 na zewnątrz i wewnątrz bezpieczne PA-2 niskoemisyjne. Wyposażone w
samozamykacz, zamek na klucz, ozdobną antabę.
Drzwi wejściowe do zaplecza lokali usługowych i do toalet drewniane drewniane, płytowe,
wewnętrzne. Stosuje się ościeżnice drewniane regulowane w zależności od grubości
ściany licujące narożniki ścienne.
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W toaletach w dolnej partii skrzydła otwory nawiewne o powierzchni nie mniejszej niż
0,022 m2.
Parapety wewnętrzne
Z konglomeratu kamiennego o grubości 3 cm.
Parapety zewnętrzne
W ścianie ocieplonej styropianem – podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o grubości 0,8 mm z powierzchnią lakierowaną metodą proszkową. Parapety o
szerokości dopasowanej do szerokości muru.
Boki wykończone elementami narożnymi z tworzywa sztucznego z uszczelkami
elastycznymi Illbruck, zabezpieczające przed uszkodzeniem wyprawę tynkarską
docieplenia ściany.
20. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
Tynki
Tynki - tradycyjne - tynki gipsowe kategorii III zatarte na gładko zaczynem z gładzi
gipsowej.
W toaletach ściany z tynkiem gipsowym na ostro /przygotowane do ułożenia płytek
ceramicznych/ do górnej linii otworu drzwiowego, a powyżej na gładko.
W toaletach do poziomu 210 cm nad posadzką stosuje się przeciwwilgociowy środek
uszczelniający – folia w płynie FP-05 jako wodna dyspersja żywic akrylowych.
Malowanie i wykończenie
Gruntowanie zgodnie z technologią malowania.
Farba lateksowa o podwyższonych parametrach – komunikacja, pomieszczenia, sala.
Glazura - w toaletach, pom. porządkowych, szatniach do wys. 210 cm i fartuchy przy
umywalkach, powyżej malowanie farbą dyspersyjną.
Farba dyspersyjna - powyżej lamperii do stropu lub sufitu podwieszonego, malowanie
sufitów w pomieszczeniach.
Posadzki
Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich,
antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjącodezynfekcyjnych.
Cokoły przy podłogach pomieszczeń korytarzy komunikacyjnych i w pomieszczeniach
powinny być wykonane do wysokości 10cm, z materiałów odpowiadających wymaganiom
dla podłóg w tych pomieszczeniach.
Usuwa się istniejące warstwy posadzkowe aż do podłoża, nowe warstwy wykonać jak w
projektowanej części rozbudowy.
W istniejących warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubości 1,0
mm połączona z zewnętrzną izolacją pionową na posadzce parteru i na fundamentach.
Wykładzina podłogowa
Proponuje się w pomieszczeniach ogólnych wykładzinę typ linoleum homogeniczną
rulonową przeznaczoną do obiektów szkolnictwa.
Jest to wykładzina naturalna lniana / z naturalnymi produktami: żywicą, wapniem i mączką
drzewną, tworzy cement linoleum/ spawana o grubości 2,5 mm zgodnie z wymaganiami
technicznymi polskiej normy PN-75/B-04270. Na cokole wykładzina w listwie z PCV na
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wysokość 10cm z użyciem wewnętrznego profilu usztywniającego. Wykładzina będzie
układana z rulonu o szerokości 2m.
Uzyskała ocenę Polskiego Zakładu Higieny do użytku w obiektach publicznych. Na
podstawie badań ogniowych wykładzina została skwalifikowana jako trudnozapalna wg
Klasyfikacji Ogniowej ITB.
Wykładziny układać według opracowania graficzno-kolorystycznego wg indywidualnego
opracowania. Elementy wzorów łączyć sznurem spawalniczym jako szczelne.
Klej do wykładziny
Stosuje się klej specjalistyczny do wykładzin z linoleum.
W pomieszczeniach z wykładziną przewodzącą stosuje się klej przewodzący,
antystatyczny.
Podłoże pod klej musi być czyste i równe bez zarysowań. Wszystkie zabrudzenia usuwać
preparatem impregnującym, rysy i spękania wypełnić masą reparacyjną cementową.
Wykładzinę przyklejać równomiernie na całej powierzchni.
Masa samopoziomująca
Pod wykładziny stosuje się warstwę wyrównawczą jako masę samopoziomującą do
wyrównywania 0,5-5mm w jednej czynności roboczej.
Podkład gruntujący
Jako gruntowanie wprowadza się preparat do przygotowania podłoża pod klej
przewodzący.
Podłoże musi być czyste, suche i równe bez zarysowań. Zabrudzenia usuwać preparatem
impregnującym, rysy i pęknięcia poszerzyć, odkuć i wypełnić masą reparacyjną.
Wykładzina podłogowa sportowa
Proponuje się w hallu głównym wykładzinę sportową typ linoleum homogeniczną rulonową
przeznaczoną do obiektów sportowych i szkolnych, która odpowiada wszystkim
funkcjonalnym i technicznym standardom zawartym w niemieckiej normie DIN V 18032-2 i
w europejskiej normie EN 14904. Przyjmuje się rekomendowany wybór powierzchni
podłogowych o grubości 3.2 mm.
Uwaga: warstwy podkładowe układać tak, by zachować poziom +/- 0,00 na całej
powierzchni parteru szkoły.
Warstwy podkładowe jak wyżej.
Gres
Zgodnie z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 100 /wytrzymałość na zginanie/, PNEN 101 /twardość wg skali Mohsa, PN-EN 102 /ścieranie wgłębne/, PN-EN 103
/rozszerzalność liniowa/, PN-EN 104 /zmiana temperatur/, PN-EN 106 /lub 122 /odporność
chemiczna, wsp. Tarcia, stopień poślizgowości/. Z cokolikiem wysokości 10cm z płytek
cokolikowych.
Klej do płytek
Stosuje się klej specjalistyczny cementowy klejowy elastyczny
Podłoże pod klej musi być czyste i równe bez zarysowań. Wszystkie zabrudzenia usunać.
Masa do fugowania
Wprowadza się masę cementową elastyczną specjalistyczną
Wprowadza się gresy grupy granitopodobne w pomieszczeniach komunikacji (R9 wg
klasyfikacji ryzyka poślizgu) i pomieszczeniach sanitarnych (R10 wg klasyfikacji ryzyka
poślizgu). Płytki ceramiczne ścienne cokołowe o wysokości 10 cm.
Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych
wykończeniowych i instalacyjnych. Powierzchnia posadzki posiada wysokie walory
estetyczne.
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21. DYLATACJA POSADZEK
Posadzki i warstwy podkładowe powinny być oddzielone od pionowych stałych elementów
budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubości 1,0 cm.
W warstwie podkładowej powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach,
oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, schodów
itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu.
Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi wewnątrz obiektu na
pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie
przekraczającej 6m. Natomiast na zewnątrz pola dylatacji posadzek nie powinny być
większe niż 5m2 przy maksymalnej długości boku 3m.
IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z charakterystyką energetyczną:
Parametry cieplne przegród budowlanych:
a) ściany zewnętrzne
b) ściany wewnętrzne
c) podłoga na gruncie
d) dach, stropodach
e) okna
f) drzwi zewnętrzne

- U = 0,23 W/m2K
- U = 1,00 W/m2K
- U = 0,30 W/m2K
- U = 0,18 W/m2K
- U = 1,10 W/m2K
- U = 1,50 W/m2K

V. CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH
Zgodnie z PN-B-02151-3 z 1999 r. - Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych:
Wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych
Minimalny wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'A1
g)

h)

ściany wewnętrzne
- między salą lekcyjną a inną salą lekcyjną
- między salą lekcyjną a komunikacją
- między salą lekcyjną a sanitariatami
drzwi wewnętrzne
- między salą lekcyjną a komunikacją

- R'A1 = 45 dB
- R'A1 = 40 dB
- R'A1 = 40 dB
- R'A1 = 25 dB

VI. INSTALACJE
1.

Budynki wyposażone będą w niezbędne instalacje:
Instalacje sanitarne:
 Instalacja centralnego ogrzewania
 instalacja wody zimnej i ciepłej
 kanalizacja sanitarna
 kanalizacja deszczowa
 kotłownia na paliwo stałe
 zewnętrzna instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej
 zewnętrzna instalacja doziemna kanalizacji deszczowej
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2.












Instalacje elektryczne:
elektryczne tablice rozdzielcze
wewnętrzne linie zasilające WLZ
instalacja oświetleniowa
instalacja gniazd wtykowych
instalacja przeciwprzepięciowa
demontaż istniejących instalacji elektrycznych
instalacja elektryczna nn oświetleniowa
instalacja oświetlenia terenu
instalacja okablowania strukturalnego
instalacja systemu CCTV IP
instalacja systemu AV

VII. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.
Budynek II-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.
Budynek niskie (N).
Parametry pożarowe występujących substancji palnych.
Typowe wyposażenie pomieszczeń szkolnych związanej z funkcją oświatową.
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.
Projektowany budynek o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2.
Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczbę osób na każdej kondygnacji i w
poszczególnych pomieszczeniach.
Kategoria zagrożenia ludzi ZL II, ZLIII, ZLIV
Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.
Podział obiektów a strefy pożarowe.
Budynek został podzielony na III strefy pożarowe:
 Pierwsza strefa: projektowane oddziały przedszkolne wraz ze szkołą podstawową oraz
mieszkaniem funkcyjnym (ZL II+ ZL III + ZL IV) stanowić będą jedną strefę pożarową o
powierzchni wewnętrznej 980,30m2
 Druga strefa: część podpiwniczona PM o powierzchni wewnętrznej 91,62m2
 Trzecia strefa: część pom. gospodarczych w części parterowej PM o powierzchni
wewnętrznej 104,89m2

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
Budynek powinien spełniać po obniżeniu wymagania klasy „D”1 odporności
pożarowej. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe.
Część podziemna PM– kotłownia z kotłem na paliwo stałe (ekogroszek) o mocy 60kW ze
składem paliwa w klasie „C”.
Poszczególne elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymagania:
główna konstrukcja nośna w części nadziemnej
– REI 30
konstrukcja dachu
– bez wymagań
stropyw części nadziemnej
– REI 30
strop nad piwnicą- kotłownią
– REI 120
7.

1

Oddziały przedszkolne(ZL II) w poziomie parteru z „B” do „D”, szkoła dwukondygnacyjna(niski) ZL III z „C” do „D” → całość „D” na
zasadzie przepisu § 212 ust.1 w związku z ust.3 warunków techniczno - budowlanych[1]
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ściana piwnicy od klatki schodowej
– REI 120
ściana piwnicy od klatki schodowej
– REI 120
ściany zewnętrzne
– EI 30
ściana wewnętrzna
– bez wymagań
8. Warunki ewakuacji.
Od wejścia głównego klatką schodową.
Wyjście bezpośrednio na zewnątrz – szerokość wyjścia 1,2 m.
Długość „dojścia ewakuacyjnego” od najdalszego pomieszczenia nie przekracza 40 m.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do
wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną zapewnione jest "przejście ewakuacyjne”, o
długości nieprzekraczającej - 40 m.
Układ budynku korytarzowo- klatkowy z korytarzem zlokalizowanym centralnie wzdłuż
dłuższego boku budynku oraz jedną centralnie położoną klatką schodową.
Ewakuacyjna klatka schodowa KL-1 zaprojektowano jako obudowaną ścianami i stropami
o klasie odporności ogniowej REI 60, zamykane drzwiami przeciwpożarowymi o klasie
odporności ogniowej EI30Sm, wyposażona w samoczynne urządzenia oddymiające (klapa
dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu poziomego największej powierzchni
klatki schodowej, uruchamiane samoczynnie sygnałem z czujek dymu umieszczonych na
każdej kondygnacji oraz ręcznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na parterze, I
piętrze oraz na najwyższej kondygnacji, Pionowa droga i pozioma w poziomie piętra klatki
schodowej oświetlane w części światłem sztucznym zostaną wyposażone w oświetlenie
awaryjne spełniające wymagania polskich norm a w szczególności PN-EN 1838.
W budynku zapewniono następujące warunki ewakuacji:
długość przejść ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w którym może przebywać
człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną lub na zewnątrz budynku) nie przekraczające
40m, przejścia prowadzą przez nie więcej niż 3 pomieszczenia, do komunikacji pionowej
służy klatka schodowa o szerokości biegów 108cm, wyjście na zewnątrz przez drzwi o
szerokości 135cm, po przebudowie klatka schodowa zostanie wydzielona pożarowo,
wyposażona w system oddymiania grawitacyjnego, natomiast droga ewakuacyjna w
obrębie klatki schodowej zostanie oddzielona od przyległych pomieszczeń drzwiami
wyposażonymi EI30CSm(jako rozwiązanie zastępcze), szerokość poziomych dróg
ewakuacyjnych (korytarzy ewakuacyjnych szkoły) wynosi powyżej 1,40m.
Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.
Wymaga się zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci
wodociągowej z hydrantem zewnętrznym DN80 o wydajności min. 10 dm3/s, znajdującym
się w odległości do 75 m od budynku.
10. Drogi pożarowe.
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do obiektu jest wymagany dojazd pożarowy.
11. Wystrój wnętrz.
W projektowanym obiekcie nie stosuje się do wykończenia wnętrz materiałów łatwo
zapalnych, których produkty rozkładu i spalania są bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiące.
Zabrania się stosowania materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogólnej.
Okładziny i sufity podwieszane muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
12. Inne
Wyposażyć budynek w podręczny sprzęt gaśniczy.
Dla budynku należy opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
9.
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UWAGI KOŃCOWE
 Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności
wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób
został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.
 Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych”.
 W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się
zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
 Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.
 Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
 Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów,
podanych na rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi
rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość
zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizują wszystkie pomyłki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają
uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. Wykonawcy będą wyłącznie
odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych wykonawców,
wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.
 Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.
 Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub
fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE.
 Dokumentacja graficzna została opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2012. Licencja dla: Zenon Zabagło,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.
Białystok, 31.10.2017 r.

Opracował :
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